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SVAZEK 1

Reorganizační plán je z důvodu rozsahu rozdělen do dvou svazků: 

- Svazek 1: Reorganizační plán, včetně podpisové stránky, a přílohy č. 1 až 21; 

- Svazek 2: přílohy č. 22 až 30. 



Prague 1628814.23

Obsah

Ustanovení Strana

1. DEFINICE A INTERPRETACE ..................................................................................................... 4

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ .............................................................................................................. 11

3. POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU ............................................. 12

4. POPIS MAJETKU DLUŽNÍKA..................................................................................................... 14

5. PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE ....................................................................... 14

6. URČENÍ ZPŮSOBU REORGANIZACE A OPATŘENÍ K PLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU

..................................................................................................................................................... 15

7. VĚŘITELÉ A JEJICH ROZDĚLENÍ DO SKUPIN........................................................................ 20

8. PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU ......................................... 27

9. POHLEDÁVKY VĚŘITELŮ PO DNI ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU ..................... 28

10. REORGANIZAČNÍM PLÁNEM NEDOTČENÉ POHLEDÁVKY .................................................. 34

11. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK, OHLEDNĚ KTERÝCH DOSUD NEBYL SKONČEN 

INCIDENČNÍ SPOR A POHLEDÁVEK VÁZANÝCH NA ODKLÁDACÍ PODMÍNKU.................. 35

12. ZÁNIK PRÁV VĚŘITELŮ DLUŽNÍKA A DALŠÍ DOPADY ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO 

PLÁNU ........................................................................................................................................ 35

13. FINANCOVÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU .......................................................................... 36

14. DOPAD REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST ................................................. 36

15. SPLNĚNÍ REORGANIZANČÍHO PLÁNU ................................................................................... 36

16. ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM PO SKONČENÍ REORGANIZACE ............................................ 37

17. URČENÍ OSOBY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE A NAVRŽENÍ ZNALCE ................................. 38

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...................................................................................................... 39

PŘÍLOHA Č. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA DLUŽNÍKA ZA ROK 2014............................................................ 40

PŘÍLOHA Č. 2 MEZIVĚŘITELSKÁ DOHODA ...................................................................................... 41

PŘÍLOHA Č. 3 PROHLÁŠENÍ O OCHOTĚ POSKYTNOUT PROVOZNÍ ÚVĚR.................................. 42

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ .......................................................................................... 43

PŘÍLOHA Č. 5 NÁVRH SMLOUVY O VÁZANÉM ÚČTU ..................................................................... 44

PŘÍLOHA Č. 6 STÁVAJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ................................................................................................. 45

PŘÍLOHA Č. 7 PROHLÁŠENÍ O OCHOTĚ POSKYTNOUT VYPOŘÁDACÍ ÚVĚR I........................... 46

PŘÍLOHA Č. 8 PROHLÁŠENÍ O OCHOTĚ POSKYTNOUT VYPOŘÁDACÍ ÚVĚR II.......................... 47

PŘÍLOHA Č. 9 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY ČS I............................................................................... 48

PŘÍLOHA Č. 10 VZORY ZÁSTAVNÍCH SMLUV ČS II ......................................................................... 49

PŘÍLOHA Č. 11 VZORY ZÁSTAVNÍCH SMLUV ČS III ........................................................................ 50

PŘÍLOHA Č. 12 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY ČS IV .......................................................................... 51

PŘÍLOHA Č. 13 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY ČS V ........................................................................... 52

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY INVESTORA I............................................................. 53



Prague 1628814.23

PŘÍLOHA Č. 15 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY INVESTORA II............................................................ 54

PŘÍLOHA Č. 16 VZORY ZÁSTAVNÍCH SMLUV INVESTORA III ........................................................ 55

PŘÍLOHA Č. 17 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY INVESTORA IV .......................................................... 56

PŘÍLOHA Č. 18 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY INVESTORA V ........................................................... 57

PŘÍLOHA Č. 19 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY K NOVÝM AKCIÍM...................................................... 58

PŘÍLOHA Č. 20 VZOR DOHODY O SMĚNEČNÉM VYPLŇOVACÍM PRÁVU .................................... 59

PŘÍLOHA Č. 21 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY K POHLEDÁVCE INVESTORA Z VYPOŘÁDACÍHO 

ÚVĚRU II ..................................................................................................................................... 60

PŘÍLOHA Č. 22 VZOR DOHODY O ÚPRAVĚ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH 

SE ZÁKLADNÍ POHLEDÁVKOU ČS .......................................................................................... 61

PŘÍLOHA Č. 23 VÝPIS DLUŽNÍKA Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU .................................................... 62

PŘÍLOHA Č. 24 VZDÁNÍ SE PŘEDNOSTNÍHO PRÁVA K ÚPISU AKCIÍ............................................ 63

PŘÍLOHA Č. 25 NOVÉ STANOVY........................................................................................................ 64

PŘÍLOHA Č. 26 VZOROVÝ VÝPOČET PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY CB A ČS ................................ 65

PŘÍLOHA Č. 27 DÍLČÍ SMLOUVY O ODKUPU POHLEDÁVEK V RÁMCI FORFAITINGU................. 66

PŘÍLOHA Č. 28 AKTUALIZOVANÝ SEZNAM ZÁVAZKŮ .................................................................... 67

PŘÍLOHA Č. 29 AKTUALIZOVANÝ SEZNAM MAJETKU .................................................................... 68

PŘÍLOHA Č. 30 VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY MMZ ........................................................................... 69



Prague 1628814.23

1. DEFINICE A INTERPRETACE

1.1 Definice

[1] Výrazy uvedené v Reorganizačním plánu začínající velkým písmenem mají následující 
význam (s tím, že některé definice jsou obsaženy rovněž v textu Reorganizačního plánu 
v jeho příslušných částech):

"Commerzbank" znamená společnost COMMERZBANK 
Aktiengesellschaft, společnost založenou a existující dle 
práva Spolkové republiky Německo, se sídlem 
Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, 
Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad 
Mohanem pod č. HRB 32000, jednající prostřednictvím 
své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, 
pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 
12021, IČ: 476 10 921, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
7341.

"Česká spořitelna" znamená společnost Česká spořitelna, a.s., společnost 
založenou a existující dle práva České republiky, se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 
Česká republika, IČ: 452 44 782, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 1171.

"Den předložení RP" znamená den, kdy bude Reorganizační plán předložen 
společně s insolvenčním návrhem insolvenčnímu soudu.

"Den účinnosti RP" znamená šestý pracovní den po dni, kdy rozhodnutí 
o schválení Reorganizačního plánu nabude právní moci.

"Dlužník" nebo "Předkladatel" znamená společnost MOTORPAL, a.s., společnost 
založenou a existující dle práva České republiky, se 
sídlem Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava – Staré Hory, 
Česká republika, IČ: 276 22 819, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 5156.

"Dohoda o úpravě některých 
práv a povinností souvisejících 
se Základní pohledávkou ČS"

znamená dohodu mezi Dlužníkem a Českou spořitelnou, 
jejíž vzor je přiložen jako PŘÍLOHA č. 22.

"Insolvenční řízení" znamená insolvenční řízení řešící úpadek Dlužníka.

"InsZ" znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.

"Investor" znamená společnost MOTO CAPITAL a.s., společnost 
založenou a existující dle práva České republiky, se 
sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 
046 32 842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21202, která 
je připravena financovat provedení Reorganizace 
prostřednictvím Provozního úvěru a prostřednictvím 
Vypořádacích úvěrů.
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"IS" znamená insolvenčního správce Dlužníka ustanoveného 
soudem v rámci Insolvenčního řízení; Reorganizační 
plán určuje podle § 25 odst. 1 InsZ insolvenčním 
správcem Dlužníka osobu uvedenou v článku [180].

"Mezivěřitelská dohoda" znamená dohodu mezi Investorem a Českou 
spořitelnou, jejíž znění je přiloženo jako PŘÍLOHA č. 2
a která stanoví, mimo jiné, že zajištění zřízené podle 
Reorganizačního plánu a Zástavních smluv ČS je 
v pořadí před zajištěním zřízeným ve prospěch Investora 
podle Reorganizačního plánu a Zástavních smluv 
Investora.

"Movité věci" znamená veškeré movité věci včetně zásob nebo jiných 
věcí hromadných ve vlastnictví Dlužníka.

"Nárok správce daně" má význam stanovený v článku [144].

"Nemovité věci" znamená veškeré nemovité věci ve vlastnictví Dlužníka.

"Nové akcie" mají význam uvedený v článku [50]. 

"Ochranné známky" znamená ochrannou známku ve vlastnictví Dlužníka 
registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví pod 
číslem spisu 95570/184082 a ochrannou známku ve 
vlastnictví Dlužníka registrovanou Úřadem pro 
harmonizaci na vnitřním trhu (Office for Harmonization in 
the Internal Market) pod číslem 3854403 a jakékoli další 
ochranné známky, které budou u těchto úřadů 
Dlužníkem zaregistrovány v průběhu Insolvenčního 
řízení. 

"Okamžik splnění CB" má význam uvedený v článku [110] Reorganizačního 
plánu. 

"Oprava daně" znamená opravu daně podle § 42 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kterou 
budou po Dni účinnosti RP moct provést věřitelé skupiny 
3, kteří jsou plátci DPH a kteří splňují podmínky 
stanovené v uvedeném ustanovení.  

"OZ" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

"Podmíněná pohledávka CB" má význam uvedený v článku [111]. 

"Podmíněná pohledávka ČS" má význam uvedený v článku [125]. 

"Pohledávky k zastavení" znamená veškeré pohledávky Dlužníka z obchodního 
styku, z pojistných smluv a z bankovních účtů, mimo 
bankovní účet Dlužníka č. 6176082/0800 vedený v EUR 
u České spořitelny.

"Potvrzení o zániku zajištění" potvrzení Commerzbank o zániku Stávajícího zajištění s 
úředně ověřeným podpisem ke dni vyplacení Základní 
pohledávky CB, které bude obsahovat potvrzení o 
zániku dluhu, který je zajištěn Stávajícím zajištěním, a 
které bude podkladem pro výmaz Stávajícího zajištění z 
příslušných veřejných seznamů a rejstříků.
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"Provozní úvěr" znamená úvěr do výše 60.000.000,- Kč poskytnutý 
Dlužníkovi Investorem dle § 41 InsZ a § 357 odst. 2 InsZ 
a za podmínek stanovených Reorganizačním plánem a 
smlouvou o Provozním úvěru; prohlášení Investora o 
ochotě poskytnout Provozní úvěr, včetně podepsané 
smlouvy o úvěru ze strany Investora, je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 3

"Reorganizace" znamená reorganizaci podniku Dlužníka.

"Reorganizační manažer" znamená Dr. Ing. Radima Valase, člena představenstva 
Dlužníka jmenovaného orgány Dlužníka s účinností ode 
dne podání insolvenčního návrhu.

"Reorganizační plán" znamená tento reorganizační plán předložený 
Dlužníkem, který se týká reorganizace podniku 
Dlužníka.

"Rozvrhová podstata" znamená peněžní prostředky určené primárně k 
uspokojení pohledávek věřitelů skupiny 3 vzniklých ke 
Dni účinnosti RP; Rozvrhová podstata vzniká za 
podmínek uvedených v části 9.3 Reorganizačního plánu 
s tím, že výše Rozvrhové podstaty může být 
modifikována dle článku [144] .

"Rozvrhový účet" znamená účet zřízený IS za účelem provedení rozvrhu 
peněžních prostředků z Vypořádacího úvěru II 
k uspokojení pohledávek věřitelů skupiny 3 vzniklých ke 
Dni účinnosti RP.

"Smlouvy o finančním 
leasingu"

znamenají smlouvy uvedené v článku [89].

"Smlouva o úpisu akcií" znamená podepsanou smlouvu o úpisu mezi Dlužníkem 
a Investorem, na jejímž základě dojde ke Dni účinnosti 
RP k úpisu Nových akcií; smlouva je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 4.

"Smlouva o vázaném účtu" smlouva uzavřená mezi Investorem jako složitelem, 
Dlužníkem jako dlužníkem, IS, Commerzbank a 
Správcem vázaného účtu jako správcem úschov, jejímž 
předmětem bude (i) složení peněžních prostředků 
odpovídajících Vypořádacím úvěrům složeným 
Investorem na vázaný účet a (ii) jejich uvolnění 
z vázaného účtu za účelem vypořádání Základní 
pohledávky CB vzniklé ke Dni účinnosti RP a za účelem 
vypořádání pohledávek věřitelů skupiny 3 vzniklých ke 
Dni účinnosti RP; znění této smlouvy je přiloženo jako 
PŘÍLOHA č. 5 a může být na základě připomínek 
Správce vázaného účtu nebo IS změněno se souhlasem 
IS, Commerzbank a Věřitelského výboru.

"Současné akcie" znamená všechny akcie emitované Dlužníkem ke Dni 
předložení RP, tj. 100 kusů kmenových akcií na jméno v 
listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč a 100 
kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 300.000,- Kč.

"Současní akcionáři" znamená akcionáře Dlužníka ke Dni předložení RP, kteří 
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jsou uvedeni v části 7.5 Reorganizačního plánu.

"Splnění RP" znamená rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 364 
odst. 2 InsZ, kterým soud vezme na vědomí splnění 
Reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, a 
to v souladu s částí 15 Reorganizačního plánu.

"Správce vázaného účtu" znamená společnost UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s., společnost založenou a existující dle 
práva České republiky, se sídlem Praha 4 - Michle, 
Želetavská 1525/1, PSČ 14092, IČ: 649 48 242, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jež zřídí Vázaný 
účet na základě Smlouvy o vázaném účtu s tím, že 
nebude-li UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s. schopna či ochotna Vázaný účet za podmínek 
odpovídajících Reorganizačnímu plánu zřídit, mohou IS, 
Dlužník a Commerzbank se souhlasem Věřitelského 
výboru rozhodnout, že Správcem vázaného účtu bude 
jiná banka.

"Stávající zajištění" znamená zajišťovací práva k majetku v majetkové 
podstatě (včetně zástavních práv, zákazů zcizení a 
zastavení) zřízená ve prospěch Commerzbank k 
zajištění pohledávek Commerzbank jako agenta pro 
zajištění ze Syndikovaného úvěru, jak jsou uvedena 
v Reorganizačním plánu jako PŘÍLOHA č. 6. 

"Syndikovaný úvěr" znamená termínovaný úvěr, revolvingový úvěr a 
kontokorentní úvěr čerpaný Dlužníkem na základě 
smlouvy o syndikovaném úvěru do výše 550.000.000,-
Kč uzavřené dne 16.10.2007 mezi Dlužníkem jako 
dlužníkem, Commerzbank jako financující stranou, 
platebním agentem, agentem pro zajištění a aranžérem 
a Českou spořitelnou jako financující stranou a 
aranžérem, jak byla následně změněna dodatkem č. 1 
ze dne 13.10.2008, dodatkem č. 2 ze dne 26.11.2008, 
dodatkem č. 3 ze dne 16.10.2009, dodatkem č. 4 ze dne 
30.11.2009, dodatkem č. 5 ze dne 29.1.2010, dodatkem 
č. 6 ze dne 15.2.2010, dodatkem č. 7 ze dne 26.2.2010, 
dodatkem č. 8 ze dne 27.12.2010, dodatkem č. 9 ze dne 
31.3.2011, dodatkem č. 10 ze dne 29.4.2011, dodatkem 
č. 11 ze dne 17.10.2011, dodatkem č. 12 ze dne 30.3. 
2012, dodatkem č. 13 ze dne 28.2.2013, dodatkem č. 14 
ze dne 31.5.2013, dodatkem č. 15 ze dne 31.7.2013, 
dodatkem č. 16 ze dne 30.8.2013, dodatkem č. 17 ze 
dne 31.10.2013, dodatkem č. 18 ze dne 29.11.2013, 
dodatkem č. 19 ze dne 30.1.2014, dodatkem č. 20 ze 
dne 28.2.2014, dodatkem č. 21 ze dne 22.12.2014, 
dodatkem č. 22 ze dne 30.1.2015 a dodatkem č. 23 ze 
dne 16.2.2015.

"Vázaný účet" znamená účet zřízený dle Smlouvy o vázaném účtu a 
spravovaný Správcem vázaného účtu.

"Věřitelský výbor" znamená prozatímní věřitelský výbor nebo věřitelský 
výbor ustanovený nebo zvolený v Insolvenčním řízení.

"Vypořádací úvěr I" znamená úvěr 125.000.000,- Kč čerpaný Dlužníkem ke 
Dni účinnosti RP za účelem vypořádání Základní 
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pohledávky CB vzniklé ke Dni účinnosti RP; tento úvěr 
nepředstavuje úvěrové financování dle § 41 odst. 1 ani 
dle § 357 InsZ; prohlášení Investora o ochotě 
poskytnout Vypořádací úvěr I, včetně podepsané 
smlouvy o úvěru ze strany Investora, je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 7.

"Vypořádací úvěr II" znamená úvěr 54.000.000,- Kč čerpaný Dlužníkem ke 
Dni účinnosti RP primárně za účelem vypořádání 
pohledávek věřitelů skupiny 3 vzniklých ke Dni účinnosti 
RP; tento úvěr nepředstavuje úvěrové financování dle § 
41 odst. 1 ani dle § 357 InsZ; prohlášení Investora o 
ochotě poskytnout Vypořádací úvěr II, včetně 
podepsané smlouvy o úvěru ze strany Investora, je 
součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 8.

"Vypořádací úvěry" znamená Vypořádací úvěr I a Vypořádací úvěr II. 

"Zástavní smlouva MMZ" znamená Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy 
o účtu k zastavení pohledávek Dlužníka z účtu č. 
6176082/0800 vedeného v EUR u České spořitelny 
k zajištění dluhů MMZ (jak je definován v odstavci [97]) a 
Dlužníka vůči České spořitelně souvisejících 
s forfaitingovými obchody realizovanými na základě 
Forfaitingové dokumentace (jak je definována v odstavci 
[97]), ve znění, které je součástí Reorganizačního plánu 
jako PŘÍLOHA č. 30.

"Zástavní smlouva ČS I" znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k Movitým 
věcem k zajištění dluhu odpovídajícího Základní 
pohledávce ČS uzavřenou mezi Dlužníkem a Českou 
spořitelnou ve formě notářského zápisu ve znění, které 
je součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 9. 

"Zástavní smlouvy ČS II" znamená smlouvy o zřízení zástavního práva k 
Pohledávkám k zastavení uzavřené mezi Dlužníkem 
a Českou spořitelnou ve formě notářského zápisu k 
zajištění dluhu odpovídajícího Základní pohledávce ČS 
tj. (i) smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
Dlužníka z obchodního styku a z pojistných smluv a (ii) 
smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
Dlužníka ze smluv o (bankovním) účtu, dle vzorů, které 
jsou součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 
10. 

"Zástavní smlouvy ČS III" znamená smlouvy o zřízení zástavního práva k 
Ochranným známkám k zajištění dluhu odpovídajícího 
Základní pohledávce ČS uzavřené mezi Dlužníkem a 
Českou spořitelnou, tj. (i) smlouvu o zřízení zástavního 
práva k ochranným známkám Společenství zapsaným 
v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci na 
vnitřním trhu a (ii) smlouvu o zřízení zástavního práva 
k ochranným známkám zapsaným v rejstříku vedeném 
Úřadem průmyslového vlastnictví, ve znění, které je 
součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 11. 

"Zástavní smlouva ČS IV" znamená smlouvu o zřízení zástavního práva 
k Nemovitým věcem Dlužníka k zajištění dluhu 
odpovídajícího Základní pohledávce ČS uzavřenou mezi 
Dlužníkem a Českou spořitelnou ve znění, které je 
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součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 12. 

"Zástavní smlouva ČS V" znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k závodu 
Dlužníka k zajištění dluhu odpovídajícího Základní 
pohledávce ČS uzavřenou mezi Dlužníkem a Českou 
spořitelnou ve formě notářského zápisu ve znění, které 
je součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 13. 

"Zástavní smlouvy ČS" znamenají Zástavní smlouvu ČS I, Zástavní smlouvy ČS 
II, Zástavní smlouvy ČS III, Zástavní smlouvu ČS IV a 
Zástavní smlouvu ČS V. 

"Zástavní smlouva Investora I" znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k Movitým 
věcem k zajištění dluhu odpovídajícího pohledávce 
Investora z Vypořádacího úvěru I ve znění, které je 
součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 14; 
zástavní právo zřízené touto smlouvou bude v druhém 
pořadí za zástavním právem zřízeným Zástavní 
smlouvou ČS I. 

"Zástavní smlouva Investora II" znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k 
Pohledávkám k zastavení k zajištění dluhu 
odpovídajícího pohledávce Investora z Vypořádacího 
úvěru I ve znění, které je součástí Reorganizačního 
plánu jako PŘÍLOHA č. 15; zástavní právo zřízené touto 
smlouvou bude v druhém pořadí za zástavním právem 
zřízeným Zástavní smlouvou ČS II.

"Zástavní smlouvy Investora 
III"

znamená smlouvy o zřízení zástavního práva k 
Ochranným známkám k zajištění dluhu odpovídajícího 
pohledávce Investora z Vypořádacího úvěru I uzavřené 
mezi Dlužníkem a Investorem, tj. (i) smlouvu o zřízení 
zástavního práva k Ochranným známkám Společenství 
zapsaným v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci 
vnitřního trhu a (ii) smlouvu o zřízení zástavního práva 
k Ochranným známkám zapsaným v rejstříku vedeném 
Úřadem průmyslového vlastnictví, ve znění, které je 
součástí Reorganizačního plánu jakoPŘÍLOHA č. 16; 
zástavní právo zřízené touto smlouvou bude v druhém 
pořadí za zástavním právem zřízeným Zástavní 
smlouvou ČS III.

"Zástavní smlouva Investora 
IV"

znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k 
Nemovitým věcem Dlužníka k zajištění dluhu 
odpovídajícího pohledávce Investora z Vypořádacího 
úvěru I uzavřenou mezi Investorem a Dlužníkem ve 
znění, které je součástí Reorganizačního plánu jako 
PŘÍLOHA č. 17; zástavní právo zřízené touto smlouvou 
bude v druhém pořadí za zástavním právem zřízeným 
Zástavní smlouvou ČS IV.

"Zástavní smlouva Investora V" znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k závodu 
Dlužníka k zajištění dluhu odpovídajícího pohledávce 
Investora z Vypořádacího úvěru I uzavřenou mezi 
Investorem a Dlužníkem ve znění, které je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 18; zástavní 
právo zřízené touto smlouvou bude v druhém pořadí za 
zástavním právem zřízeným Zástavní smlouvou ČS V.
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"Zástavní smlouvy Investora" znamenají Zástavní smlouvu Investora I, Zástavní 
smlouvu Investora II, Zástavní smlouvy Investora III, 
Zástavní smlouvu Investora IV a Zástavní smlouvu 
Investora V. 

"Zástavní smlouva k Novým 
akciím"

znamená smlouvu o zřízení zástavního práva k Novým 
akciím uzavřenou mezi Investorem a Českou spořitelnou 
k zajištění dluhu odpovídajícího Základní pohledávce 
ČS, ve znění, které je součástí Reorganizačního plánu 
jako PŘÍLOHA č. 19. 

"Zástavní smlouva 
k pohledávce Investora 
z Vypořádacího úvěru II"

znamená smlouvu o zřízení zástavního práva 
k pohledávce Investora z Vypořádacího úvěru II 
uzavřenou mezi Investorem a Českou spořitelnou k 
zajištění dluhu odpovídajícího Základní pohledávce ČS, 
ve znění, které je součástí Reorganizačního plánu jako 
PŘÍLOHA č. 21. 

"Znalec" znamená znalce ustanoveného insolvenčním soudem v 
rámci Insolvenčního řízení za účelem ocenění 
majetkové podstaty Dlužníka; Reorganizační plán 
navrhuje jako znalce osobu uvedenou v článku [181].

"Znalecký posudek" znamená znalecký posudek vypracovaný Znalcem za 
účelem ocenění majetkové podstaty Dlužníka.

"ZOK" znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

"Zpráva o RP" znamená zprávu o Reorganizačním plánu, ke které je 
tento Reorganizační plán přiložen.

1.2 Interpretace

[2] Není-li stanoveno jinak, použijí se při interpretaci Reorganizačního plánu následující zásady:

(a) jakýkoliv právní subjekt zahrnuje i jeho právní nástupce;

(b) osoba zahrnuje jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu;

(c) výrazy "zejména", "včetně" a podobné výrazy odkazují na demonstrativní výčet a 
neměly by být vykládány restriktivně;

(d) ustanovení právního předpisu zahrnuje toto ustanovení a jeho případné změny či 
doplňky;

(e) termín "podnik" používaný v Reorganizačním plánu má stejný význam jako "obchodní 
závod" či "závod" používaný různými právními předpisy;

(f) termín "závazek" znamená podle použitého kontextu buď závazkový právní vztah 
mezi věřitelem a dlužníkem nebo "dluh";

(g) nadpisy částí, článků a příloh jsou pouze pro usnadnění odkazů a nemají význam pro 
interpretaci tohoto Reorganizačního plánu;

(h) slova uvedená v jednotném čísle zahrnují také vyjádření v množném čísle a naopak.
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

[3] Dlužník navrhuje v souladu s § 148 odst. 2 InsZ řešení svého úpadku formou tzv. 
předpřipravené reorganizace a spolu s tímto Reorganizačním plánem předkládá 
insolvenčnímu soudu následující dokumenty:

(a) insolvenční návrh Dlužníka, ve kterém je jako způsob řešení úpadku Dlužníka 
navrhována Reorganizace;

(b) dokumenty o přijetí Reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů, tj. hlasovací lístky 
jednotlivých věřitelů o přijetí Reorganizačního plánu, včetně prohlášení věřitelů 
o podpoře Reorganizačního plánu; a

(c) Zprávu o RP.

[4] V rámci tzv. předpřipravené reorganizace musí být Reorganizační plán přijat v souladu s § 148 
odst. 2 InsZ alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech 
nezajištěných věřitelů (počítáno podle výše jejich pohledávek). Splnění této podmínky je 
doloženo hlasovacími lístky a prohlášeními věřitelů o podpoře Reorganizačního plánu, která 
jsou k hlasovacím lístkům připojena.

[5] Vzhledem k tomu, že při vypracování tohoto Reorganizačního plánu nebylo ještě zahájeno 
Insolvenční řízení a věřitelé dosud nepřihlašovali pohledávky, vychází Dlužník v tomto 
Reorganizačním plánu zejména z informací jemu dostupných z účetnictví (tyto informace jsou 
reflektovány v přiloženém seznamu závazků) a další relevantní dokumentace. Obsah 
Reorganizačního plánu odpovídá tomuto procesnímu stavu. Bude-li to nutné, bude Dlužník 
Reorganizační plán v návaznosti na výsledek přezkumného jednání, popřípadě další vývoj 
Insolvenčního řízení, aktualizovat s tím, že následně o něm bude dle § 350 odst. 3 InsZ znovu 
hlasováno.

[6] K Reorganizačnímu plánu jsou připojeny mimo jiné:

(a) prohlášení Investora o ochotě poskytnout Dlužníkovi Provozní úvěr s úředně 
ověřenými podpisy a podepsaným návrhem smlouvy o Provozním úvěru ze strany 
Investora (PŘÍLOHA č. 3);

(b) prohlášení Investora o ochotě financovat provedení Reorganizačního plánu 
poskytnutím Vypořádacího úvěru I Dlužníkovi s úředně ověřenými podpisy 
a s podepsanou smlouvou o Vypořádacím úvěru I, která nabude účinnosti nejdříve 
povolením Reorganizace (PŘÍLOHA č. 7);

(c) prohlášení Investora o ochotě financovat provedení Reorganizačního plánu 
poskytnutím Vypořádacího úvěru II Dlužníkovi s úředně ověřenými podpisy 
a s podepsaným návrhem smlouvy o Vypořádacím úvěru II, která nabude účinnosti 
nejdříve povolením Reorganizace (PŘÍLOHA č. 8);

(d) seznamy majetku a závazků Dlužníka ke Dni předložení RP (PŘÍLOHA č. 29
a PŘÍLOHA č. 28);

(e) smlouvy uzavřené s odkládací podmínkou účinnosti Reorganizačního plánu, tedy 
Smlouvu o úpisu akcií (PŘÍLOHA č. 4); 

(f) seznam a popis významných smluv, které mají být podle Reorganizačního plánu 
uzavřeny, tedy Zástavních smluv ČS a Zástavních smluv Investora a Mezivěřitelské 
dohody, jejichž znění je součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 2, 
PŘÍLOHA č. 9 až PŘÍLOHA č. 18; a

(g) Nové stanovy účinné ke Dni účinnosti RP (§ 342 písm. a) InsZ).

[7] Hlavním způsobem Reorganizace je (i) restrukturalizace přihlášených pohledávek věřitelů 
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Dlužníka, spočívající v prominutí části dluhů Dlužníka a u některých přihlášených pohledávek 
v odkladu jejich splatnosti a (ii) úhrada restrukturalizovaných pohledávek věřitelů z prostředků 
Vypořádacích úvěrů čerpaných Dlužníkem ke Dni účinnosti RP s tím, že někteří věřitelé budou 
dále uspokojováni z provozu Dlužníkova podniku. Dále Reorganizační plán předpokládá 
snížení základního kapitálu Dlužníka, zrušení Současných akcií a současné zvýšení 
základního kapitálu Dlužníka upsáním Nových akcií. Paralelně s těmito procesy Dlužník bude 
provádět provozní restrukturalizační opatření a ještě přede Dnem účinnosti RP čerpat 
Provozní úvěr za účelem zachování provozu jeho podniku. V podrobnostech viz část 6 níže. 

[8] Provoz podniku Dlužníka bude zachován. Dlužníkův podnik bude pokračovat pod stávající 
obchodní firmou, přičemž jediným akcionářem se stane ke Dni účinnosti RP Investor. Dlužník 
nepředpokládá rozšiřování svých podnikatelských aktivit, ke kterým má vydaná příslušná 
povolení. Restrukturalizace pohledávek věřitelů Dlužníka a paralelně prováděná provozní 
restrukturalizace (tato bezprostředně po zahájení Insolvenčního řízení) povedou k (i) zajištění 
stabilní likvidity Dlužníka (tj. generování dostatečného cash flow na udržení 
provozuschopnosti podniku Dlužníka, úhradu plánované dluhové služby a realizaci potřebných 
investic), (ii) k eliminaci rizika vzniku nových hospodářských ztrát Dlužníka a (iii) udržení 
standardní a zdravé finanční struktury podniku Dlužníka, včetně takové struktury a objemu 
obchodních závazků odpovídající danému podnikatelskému sektoru. Nadto Dlužník očekává, 
že realizace restrukturalizace pohledávek spolu s provozní restrukturalizací a poskytnutím 
Provozního úvěru povede i k dlouhodobé stabilizaci Dlužníka po stránce obchodních vztahů.

3. POPIS DLUŽNÍKOVA PODNIKÁNÍ A PŘÍČIN VZNIKU ÚPADKU 

[9] Předmětem podnikání Dlužníka je zejména výroba vstřikovacích systémů pro dieselové 
motory a přesné strojírenství. Klíčovými produkty firmy jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, 
vstřikovací trysky pro vznětové motory a dále přesně obráběné dílce pro automobilový 
průmysl. Další podnikatelské činnosti vyplývají z výpisu z obchodního rejstříku, který je 
součástí tohoto Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 23. 

[10] Dlužník je ryze českou společností, která má tradici již od roku 1946, kdy vznikl jako pobočka 
národní podniku PAL, která se v roce 1949 osamostatnila a v roce 1950 změnil název na 
MOTORPAL JIHLAVA, národní podnik, Jihlava, s pevným výrobním programem: "Výroba 
vstřikovacího zařízení pro vznětové motory".

[11] Dlužníkův podnik je v současné době rozdělen na pět organizačních složek (dílčích závodů). 
Dva závody se nacházejí v Jihlavě (s 549 zaměstnanci), další v Jemnici (s 271 zaměstnanci), 
v Batelově (s 293 zaměstnanci) a ve Velkém Meziříčí (s 197 zaměstnanci), jak je znázorněno 
v níže uvedeném schématu:

[12] Dlužník je výrobcem produktů, které lze rozdělit do následujících 7 kategorií:
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[13] Následující schéma ilustruje vztah organizačních složek Dlužníkova podniku (závodů) a 
produktových řad v nich vyráběných, včetně počtu zaměstnanců:

[14] Dlužník své výrobky prodává po celém světě, s tím, že klíčové trhy jsou zejména Evropa, 
Rusko, Indie, Amerika a Afrika. Výnosy z prodeje vlastních výrobků na těchto trzích v letech 
2011 až 2014 jsou shrnuty v následujících tabulkách (částky v tisících Kč):

[15] Za rok 2015 Dlužník očekává celkové výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši přibližně 920 
milionů Kč při obdobném produktovém mixu jako v roce 2014. Za rok 2015 je očekáván 
provozní výsledek hospodaření na úrovni mínus (-) 90.000.000,- Kč a hospodářský výsledek 
na úrovni mínus (-) 120.000.000,- Kč. 

[16] Dlužník čelil v roce 2015 výraznému propadu tržeb zejména z důvodů: 
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(a) oddalování projektů v Číně (zpoždění náběhu nových emisních limitů); 

(b) poklesu objednávek od ruských zákazníků v souvislosti se sankcemi EU, vývojem na 
trhu ropy a propadem rublu; 

(c) propadu tržeb u jednoho z významných zákazníků, který tvořil historicky 25-30% tržeb 
a to zejména z důvodů 

(i) zpomaleni ruského trhu, na který dodává podstatnou část své finální produkce 
a

(ii) nižší likvidity, která vedla k dočasnému pozastavení forfaitingového 
financování, což na straně Dlužníka způsobilo negativní dopad na cash flow a 
nižší objem objednávek.

[17] Zejména kvůli propadu tržeb v roce 2015 došlo k výraznému zhoršení likvidity Dlužníka, a to i 
přesto, že (i) bankovní syndikát (Commerzbank a Česká spořitelna) souhlasil s pozastavením 
splátek úroků Syndikovaného úvěru (standstill) a (ii) dva ze Současných akcionářů poskytli 
Dlužníkovi půjčku ve výši 70.000.000,- Kč.

[18] Narůstající objem obchodních závazků po splatnosti, trvající zadlužení vůči bankám a dalším 
financujícím stranám, včetně Současných akcionářů vedlo Dlužníka k řešení jeho úpadkové 
situace prostřednictvím Reorganizace.  

4. POPIS MAJETKU DLUŽNÍKA 

[19] Majetek Dlužníka je zachycen v aktualizovaném seznamu majetku Dlužníka, který je nedílnou 
součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 29 a je blíže popsán v části 7 Zprávy o RP. 

[20] Dlužník je vlastníkem zejména nemovitých věcí (průmyslových areálů), ve kterých realizuje 
výrobu a dále spoluvlastníkem některých dalších nemovitých věcí, které se nacházejí v obci 
Celje v České republice. Dále je majetek Dlužníka tvořen (i) peněžními prostředky na 
pokladně a na bankovních účtech Dlužníka, (ii) pohledávkami Dlužníka vůči jeho dlužníkům, 
(iii) movitými věcmi (zásobami, technologickým vybavením dílčích závodů Dlužníkova podniku 
mimo předměty leasingu, ochrannými známkami, patenty a jinými movitými věcmi). 

[21] Většina jednotlivých věcí Dlužníkova podniku (nemovité věci, zásoby, pohledávky apod.) 
stejně tak jako celý Dlužníkův obchodní závod (podnik) je zastavena ve prospěch 
Commerzbank jako agenta pro zajištění Syndikovaného úvěru v rámci Stávajícího zajištění. 
Přehled Stávajícího zajištění, včetně přesné specifikace majetku, který je předmětem 
zajišťovacích práv Commerzbank je součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 6. 
Součástí Stávajícího zajištění nebudou prostředky získané v rámci úvěrového financování 
poskytnutého Dlužníkovi v rámci Provozního úvěru a majetek z nich získaný (§ 42 odst. 1 
InsZ). Za tím účelem Dlužník povede evidenci Pořízených zásob a Pohledávek z obchodního 
styku (jak jsou tyto pojmy definované ve smlouvě o Provozním úvěru, jejíž znění je přiloženo 
jako PŘÍLOHA č. 3) a bude plnit i další povinnosti stanovené smlouvou o Provozním úvěru za 
účelem naplnění § 42 odst. 1 InsZ.

5. PODMÍNKY PŘÍPUSTNOSTI REORGANIZACE 

[22] Dlužník splňuje podmínku přípustnosti Reorganizace dle § 316 odst. 4 InsZ, neboť celkový 
roční úhrn čistého obratu Dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu 
návrhu dosáhl alespoň částku 50.000.000,- Kč. Za rok 2014 Dlužník dosáhnul obratu 
1.459.809.000,- Kč, tedy významně překročil zákonem stanovenou hranici 50.000.000,- Kč. 
Tuto skutečnost Dlužník dokládá výroční zprávou za rok 2014 (PŘÍLOHA č. 1), jejíž součástí 
je rovněž účetní závěrka za rok 2014. Za rok 2015 prozatím Dlužník nemá zpracovanou 
výroční zprávu, nicméně celkový úhrn čistého obratu činí 1.019.524.000,- Kč, tedy rovněž 
částku výrazně převyšující zákonem stanovenou hranici 50.000.000,- Kč.  Dlužník vychází 
z definice čistého obratu dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
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[23] Dále Dlužník splňuje i alternativní podmínku přípustnosti reorganizace, neboť zaměstnává 
1327 zaměstnanců v pracovním poměru, tedy překračuje kritérium nejméně 50 zaměstnanců 
v pracovním poměru. Tuto skutečnost Dlužník dokládá seznamem zaměstnanců, který 
předloží soudu společně s insolvenčním návrhem. 

[24] Dlužník tak splňuje podmínky vymezené § 316 a § 148 InsZ pro způsob řešení úpadku 
Reorganizací, zároveň Dlužník není v likvidaci, ani nejsou dány jiné důvody pro nepřípustnost 
Reorganizace dle § 316 odst. 3 InsZ.

6. URČENÍ ZPŮSOBU REORGANIZACE A OPATŘENÍ K PLNĚNÍ REORGANIZAČNÍHO 
PLÁNU 

6.1 Způsob Reorganizace a provoz podniku Dlužníka

[25] Hlavním způsobem Reorganizace je: 

(a) restrukturalizace pohledávek věřitelů ze Syndikovaného úvěru a jejich uspokojení z 
prostředků čerpaných Dlužníkem z Vypořádacího úvěru I a z provozu podniku 
Dlužníka;

(b) restrukturalizace pohledávek nezajištěných věřitelů a jejich uspokojení z prostředků 
čerpaných Dlužníkem z Vypořádacího úvěru II a z prostředků získaných dle Smlouvy 
o úpisu akcií; 

(c) snížení základního kapitálu Dlužníka, zrušení Současných akcií a vydání Nových 
akcií, které budou upsány Investorem a s tím související změna stanov Dlužníka; a 

(d) zajištění financování provozu Dlužníkova podniku prostřednictvím Provozního úvěru. 

[26] Provoz podniku Dlužníka bude pokračovat. 

6.2 Opatření k plnění Reorganizačního plánu

[27] Kromě opatření uvedených v článku [25] výše zahrnují opatření k plnění Reorganizačního 
plánu i následující opatření, které Dlužník bude realizovat již přede Dnem účinnosti RP:

6.2.1 Provozní restrukturalizace podniku Dlužníka pod vedením Reorganizačního 
manažera

[28] Provozní restrukturalizaci Dlužník započne provádět ihned po podání insolvenčního návrhu 
pod vedením Reorganizačního manažera. Provozní restrukturalizace zahrnuje zejména: 

(a) snížení nákladů na provoz podniku Dlužníka, 

(b) rozprodej nepotřebného majetku Dlužníka a

(c) stabilizace zakázek Dlužníka a vyhledávání dalších obchodních příležitostí k navýšení 
výnosů a zisků Dlužníka. 

6.2.2 Čerpání Provozního úvěru 

[29] Po zahájení Insolvenčního řízení bude Dlužník čerpat Provozní úvěr, který by měl zajistit 
dostatečnou likviditu Dlužníka k úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň 
postavených během Reorganizace. Celková výše úvěrového financování čerpaného 
Dlužníkem nepřesáhne 60.000.000,- Kč. Dlužník předpokládá, že bude čerpat 15.000.000,- Kč 
v období ledna 2016, 20.000.000,- Kč v období února 2016 a 15.500.000,- Kč v období března 
2016. Zbývající část disponibilního rámce Provozního úvěru představuje rezervu pro případné 
další nutné výdaje.
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[30] Ke Dni účinnosti RP ztratí pohledávky z Provozního úvěru pořadí dle § 357 odst. 2 InsZ. 

6.2.3 Složení peněžních prostředků odpovídajících Vypořádacím úvěrům na Vázaný 
účet

[31] Ke dni povolení Reorganizace nabydou účinnosti smlouvy o Vypořádacích úvěrech. 

[32] Dlužník s Investorem, Správcem vázaného účtu, Commerzbank a IS uzavřenou nejpozději do 
10 dnů od rozhodnutí o povolení Reorganizace Smlouvu o vázaném účtu tak, aby mohl 
Investor složit na Vázaný účet peněžní prostředky odpovídající Vypořádacím úvěrům. 

[33] Peněžní prostředky odpovídající Vypořádacím úvěrům složí Investor na Vázaný účet:

(a) pokud jde o Vypořádací úvěr I nejpozději v první pracovní den následující po dni, kdy 
rozhodnutí soudu o schválení Reorganizačního plánu nabude právní moci; a

(b) pokud jde o Vypořádací úvěr II: 

(i) část Vypořádacího úvěru II ve výši 15.000.000,- Kč nejpozději do 10 dnů od 
rozhodnutí o povolení Reorganizace; a

(ii) část Vypořádacího úvěru II ve výši 39.000.000,- Kč nejpozději v první 
pracovní den následující po dni, kdy rozhodnutí soudu o schválení 
Reorganizačního plánu nabude právní moci.

[34] Nesloží-li Investor Vypořádací úvěr I ve lhůtě uvedené v článku [33] písm. (a) výše, anebo 
nesloží-li druhou část peněžních prostředků Vypořádacího úvěru II na Vázaný účet v souladu 
článkem [33] písm. (b) odst. (ii), zaplatí Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč. 
Část částky složené Investorem podle článku  [33] písm. (b) odst. (i) výše uvedeného článku 
tak propadne Dlužníkovi k úhradě této smluvní pokuty. 

6.2.4 Uzavření Zástavních smluv ČS, Zástavních smluv Investora a Mezivěřitelské 
dohody, výmaz Stávajícího zajištění a zápis zástavního práva dle Zástavních 
smluv ČS a Zástavních smluv Investora do veřejných seznamů a rejstříků po Dni 
účinnosti RP

[35] Po Okamžiku splnění CB Commerzbank vystaví Dlužníkovi bez zbytečného prodlení, 
nejpozději do 1 pracovního dne, Potvrzení o zániku zajištění, na jehož základě Dlužník 
požádá o provedení výmazů Stávajícího zajištění z veřejných seznamů a rejstříků.

[36] Dlužník bezprostředně poté, kdy notář vymaže Stávající zajištění k závodu Dlužníka z rejstříku 
zástav, uzavře tyto smlouvy:

(a) Zástavní smlouvu ČS I, ve formě notářského zápisu;

(b) Zástavní smlouvy ČS II, ve formě notářského zápisu;

(c) Zástavní smlouvy ČS III; 

(d) Zástavní smlouvu ČS IV; 

(e) Zástavní smlouvu MMZ; a

(f) Mezivěřitelskou dohodu. 

[37] Na základě příslušných smluv uvedených v článku [36] výše (i) notář, který sepsal Zástavní 
smlouvu ČS I a Zástavní smlouvy ČS II, zapíše zástavní práva jimi zřízená do rejstříku zástav, 
čímž České spořitelně vznikne zástavní právo k Movitým věcem v prvním pořadí a 
k Pohledávkám k zastavení v prvním pořadí a dále (ii) Dlužník:
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(a) ve vztahu k Ochranným známkám:

(i) podá návrh na výmaz Stávajícího zajištění k ochranným známkám; a

(ii) požádá o zápis zástavního práva k Ochranným známkám na základě 
Zástavních smluv ČS III.

(b) ve vztahu k Nemovitým věcem:

(i) podá návrh na výmaz Stávajícího zajištění k nemovitým věcem z katastru 
nemovitostí; a

(ii) podá návrh na zápis zástavního práva k Nemovitým věcem na základě 
Zástavní smlouvy ČS IV.

[38] Dlužník bezprostředně poté, kdy zástavní práva zřízená ve prospěch České spořitelny na 
základě zástavních smluv uvedených v článku [36] budou zapsána v příslušných seznamech 
a rejstřících, uzavře tyto smlouvy:

(a) Zástavní smlouvu Investora I;

(b) Zástavní smlouvu Investora II;

(c) Zástavní smlouvy Investora III; a

(d) Zástavní smlouvu Investora IV.

[39] Na základě smluv uvedených v článku [38] výše (i) vznikne Investorovi zástavní právo 
k Pohledávkám k zastavení na základě Zástavní smlouvy Investora II ve druhém pořadí a dále 
(ii) Dlužník podá návrh na zápis zástavního práva ve druhém pořadí k Movitým věcem na 
základě Zástavní smlouvy Investora I, zástavního práva ve druhém pořadí k Ochranným 
známkám na základě Zástavních smluv Investora III s poznámkou o přednostním pořadí 
zástavního práva podle Zástavních smluv ČS III dle Mezivěřitelské dohody a zástavního práva 
ve druhém pořadí k Nemovitým věcem na základě Zástavní smlouvy Investora IV.

[40] Nejpozději do 5 pracovních dní poté, kdy dojde k zápisům zástavních práv podle článků [37] a 
[39] do příslušných veřejných seznamů a rejstříků, Dlužník uzavře s Českou spořitelnou 
Zástavní smlouvu ČS V a ihned po její účinnosti Dlužník s Investorem uzavře Zástavní 
smlouvu Investora V. České spořitelně vznikne na základě Zástavní smlouvy ČS V k zajištění 
dluhu odpovídajícího Základní pohledávce ČS zástavní právo k závodu Dlužníka a Investorovi 
vznikne na základě Zástavní smlouvy Investora V k zajištění dluhu odpovídajícího pohledávce 
Investora z Vypořádacího úvěru I zástavní právo k závodu Dlužníka. Zástavní právo zřízené 
podle Zástavní smlouvy Investora V bude mít pořadí za zástavním právem České spořitelny 
zřízeným podle Zástavní smlouvy ČS V, a to dle Mezivěřitelské dohody. Zápis zástavního 
práva k závodu Dlužníka do notářského rejstříku zástav provede notář, který sepsal Zástavní 
smlouvu ČS V a Zástavní smlouvu Investora V. Česká spořitelna a Investor zároveň společně 
požádají o zápis Mezivěřitelské dohody (tj. dohody o pořadí zajištění v ní obsažené) do 
notářského rejstříku zástav.

[41] Česká spořitelna poskytne Dlužníkovi všestrannou součinnost k zápisům shora uvedených 
zástavních práv do veřejných seznamů a rejstříků. Úprava podávání návrhů na vklad 
Dlužníkem dle článku [37] výše však nevylučuje právo České spořitelny podat návrh na zápis 
zástavních práv zřízených v její prospěch samostatně. Na základě dohody mezi Českou 
spořitelnou, Dlužníkem, Investorem a se souhlasem IS a Věřitelského výboru může být pořadí 
jednotlivých kroků uvedených v této části 6.2.4 upraveno tak, aby bylo lépe dosaženo účelu 
Reorganizace.

6.3 Dispoziční oprávnění Dlužníka

[42] Dlužník je osobou s dispozičními oprávněními po Dni účinnosti RP. Dispoziční oprávnění 
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Dlužníka budou ode Dne účinnosti RP do Dne splnění RP omezena následujícím způsobem:

(a) Zcizování Dlužníkova majetku, který je předmětem zástav podle Zástavních smluv ČS 
a Zástavních smluv Investora, bude možné pouze s předchozím písemným 
souhlasem České spořitelny jako zajištěného věřitele s výjimkou zcizování 
jednotlivých movitých věcí, které jsou součástí zastavených věcí hromadných v rámci 
běžného obchodního styku.

(b) Dlužník nebude oprávněn bez předchozího písemného souhlasu IS nakládat 
s majetkovou podstatou ani s majetkem, který do ní může náležet (a to ani v rámci 
běžného obchodního styku), a to v každém jednotlivém případě, kdy hodnota 
nakládání s takovým majetkem nebo hodnota přejímaného závazku Dlužníkem 
přesáhne částku 1.000.000,- Kč. V případě, že tato hodnota přesáhne částku 
5.000.000,- Kč, je Dlužník povinen si navíc vyžádat předchozí písemný souhlas 
Věřitelského výboru. 

(c) Uzavírání jakýchkoliv smluv s ekonomickými a právními poradci Dlužníka, včetně 
změn již existujících smluv, zadávání prací dle takových smluv (včetně smluv 
v budoucnu uzavřených) anebo plnění těchto smluv Dlužníkem včetně jakýchkoli 
plateb bude podléhat předchozímu písemnému schválení Věřitelského výboru. 

(d) S prostředky čerpanými v rámci Vypořádacích úvěrů bude nakládat výlučně IS, který 
provede jejich distribuci mezi věřitele v souladu s Reorganizačním plánem. Nedojde-li 
k úplnému vyčerpání prostředků Vypořádacího úvěru II do Splnění RP (z důvodu, že 
pohledávky, které z nich budou uspokojovány, nebudou zjištěny nebo nedojde ke 
splnění podmínky, na kterou jsou vázány), přejde dispoziční oprávnění 
k nevyčerpaným prostředkům na Dlužníka a Dlužník je vypořádá jako závazek po 
skončení Reorganizace.

[43] Omezení dispozičních oprávnění Dlužníka v této části 6.3 se nevztahují na právní jednání 
Dlužníka, které Dlužníkovi ukládá Reorganizační plán nebo které Reorganizační plán 
předpokládá (např. v části 6.2.4 výše).

[44] Dlužník navrhuje v rámci insolvenčního návrhu, aby Insolvenční soud omezil dispoziční 
oprávnění Dlužníka nad rámec insolvenčního zákona již přede Dnem účinnosti RP způsobem 
odpovídajícím omezením uvedeným v článku [42] výše.  

6.4 Opatření na úrovni základního kapitálu Dlužníka

6.4.1 Snížení základního kapitálu Dlužníka

[45] Před účinností Reorganizačního plánu vydal Dlužník Současné akcie.

[46] Dnem účinnosti RP se snižuje základní kapitál Dlužníka z částky 32.000.000,- Kč 
o 30.000.000,- Kč na částku 2.000.000,- Kč, a to poměrným snížením jmenovité hodnoty 
Současných akcií, tedy (i) poměrným snížením jmenovité hodnoty 100 kusů kmenových akcií 
na jméno v listinné podobě ze jmenovité hodnoty 20.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 1.250,-
Kč; a (ii) poměrným snížením jmenovité hodnoty 100 kusů kmenových akcií na jméno v 
listinné podobě ze jmenovité hodnoty 300.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 18.750,- Kč. 

[47] Základní kapitál po snížení tak bude činit 2.000.000,- Kč a bude rozvržen na 100 kusů 
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.250,- Kč každé; a na 100 
kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18.750,- Kč každé.

[48] Důvodem snížení jmenovité hodnoty Současných akcií je pokrytí ztráty způsobené 
hospodařením Dlužníka. Částka odpovídající snížení základního kapitálu Dlužníka bude 
použita na úhradu ztrát Dlužníka. Ke Dni účinnosti RP dojde k odúčtování částky odpovídající 
snížení základního kapitálu z položek „A.IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let“, popřípadě „A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního období“ oproti položce „A.I.1 Základní kapitál“ 
(případně s využitím položky „A.I.3 Změny základního kapitálu“).
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[49] Vzhledem k tomu, že veškeré povinnosti Dlužníka vůči Současným akcionářům a veškerá 
práva Současných akcionářů vůči Dlužníkovi, jakožto i Současné akcie, zaniknou v souladu 
s článkem [57], snížení jmenovité hodnoty akcií nebude provedeno výměnou Současných 
akcií za nové, protože Současné akcie zaniknou ke Dni účinnosti RP.

6.4.2 Zvýšení základního kapitálu Dlužníka upsáním Nových akcií 

[50] Současně se snížením základního kapitálu za účelem úhrady ztráty popsaného v části 6.4.1
vydá Dlužník v souladu s § 341 odst. 1 písm. e) InsZ Nové akcie, a tím dojde ke zvýšení 
základního kapitálu Dlužníka. 

[51] Dnem účinnosti RP se zvyšuje základní kapitál Dlužníka o 2.000.000,- Kč, který bude rozvržen 
na 20 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 
100.000,- Kč ("Nové akcie"). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.

[52] Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním, ke Dni účinnosti RP Nových akcií, 
které tvoří v součtu zvýšení základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč. Emisní kurs Nových 
akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. není stanoveno emisní ážio.

[53] Současní akcionáři nemají přednostní ani jiné právo upsat Nové akcie (§ 484 ZOK se 
nepoužije), nicméně pro vyloučení pochybností se vzdávají přednostního práva a tato 
potvrzení jsou součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 24.

[54] Nové akcie budou ke Dni účinnosti RP upsány Investorem. K úpisu dojde na základě Smlouvy 
o úpisu akcií. Smlouva o úpisu byla podepsána před podáním insolvenčního návrhu a nabývá 
účinnosti Dnem účinnosti RP. Emisní kurs Nových akcií bude v souladu se Smlouvou o úpisu 
složen do Dne účinnosti RP na bankovní účet Dlužníka č. 2765752/0800 vedený u České 
spořitelny.

[55] Nové akcie budou Investorovi vydány do 30 dnů ode Dne účinnosti RP. Dlužník písemně 
vyzve Investora k převzetí Nových akcií.

[56] Účinností Reorganizačního plánu se obnovuje funkce valné hromady (§ 353 odst. 2 InsZ). 
Hlasovací práva spojená s Novými akciemi bude ode Dne účinnosti RP vykonávat Investor.

6.4.3 Zánik Současných akcií

[57] Všechny Současné akcie Dnem účinnosti RP zanikají. Zánikem Současných akcií dochází též 
k zániku odpovídající části základního kapitálu Dlužníka odpovídajícího Současným akciím ve 
výši 2.000.000,- Kč.

[58] Současní akcionáři jsou do 30 dnů po Dni účinnosti RP povinni předložit Dlužníkovi své akcie 
za účelem jejich zničení (§ 537 ZOK). Dlužník je bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti RP 
vyzve k předložení těchto akcií.

[59] Pro vyloučení pochybností Reorganizační plán výslovně stanoví, že ke snížení základního 
kapitálu ve smyslu části 6.4.1 a ke zvýšení základního kapitálu ve smyslu části 6.4.2 dochází 
počátkem Dne účinnosti RP (tj. k 00:00, viz § 601 OZ) a k zániku Současných akcií 
(existujících po snížení jejich jmenovité hodnoty dle části 6.4.1) dojde v Den účinnosti RP 
ihned po snížení základního kapitálu (tj. k 00:01).

6.4.4 Změna stanov a základní kapitál Dlužníka

[60] Na základě opatření uvedených výše se mění stanovy Dlužníka. Jejich úplné znění, účinné 
ode Dne účinnosti RP, obsahuje PŘÍLOHA č. 25. Změna stanov spočívá zejména ve 
stanovení nové výše základního kapitálu Dlužníka na 2.000.000,- Kč, stanovení druhu, 
podoby, formy a jmenovité hodnoty akcií Dlužníka a provedení dalších opatření předvídaných 
tímto Reorganizačním plánem.

[61] S ohledem na snížení základního kapitálu, zánik Současných akcií a zvýšení základního 
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kapitálu Dlužníka se ode Dne účinnosti RP stanoví výše základního kapitálu Dlužníka na 
2.000.000,- Kč.

[62] Ode Dne účinnosti RP bude základní kapitál Dlužníka rozvržen na 20 kusů nových kmenových 
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.

6.4.5 Změna údajů zapisovaných do obchodního rejstříku

[63] Po Dni účinnosti RP dojde k výmazu a zápisu následujících skutečností do obchodního 
rejstříku:

Záležitost Výmaz Zápis

Jediný akcionář MOTO CAPITAL a.s., IČ: 046 
32 842, Sokolovská 394/17, 
Karlín, 186 00 Praha 8

Akcie 100 ks kmenové akcie na jméno v 
listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 20 000,- Kč

100 ks kmenové akcie na jméno v 
listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 300 000,- Kč

20 ks kmenových akcií na 
jméno v listinné podobě ve 
jmenovité hodnotě 100.000,- Kč

Základní kapitál 32 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

2.000.000,- Kč

Splaceno: 100%

7. VĚŘITELÉ A JEJICH ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

[64] Reorganizace se budou účastnit přihlášení věřitelé Dlužníka, jakož i věřitelé Dlužníka 
s pohledávkami za majetkovou podstatou a jim na roveň postavení (§ 334 InsZ). Za věřitele se 
v rámci Reorganizace považují rovněž Současní akcionáři (§ 335 odst. 1 InsZ). 

[65] Pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o přijetí 
Reorganizačního plánu se věřitelé Dlužníka rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé skupině 
byli věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými 
hospodářskými zájmy (§ 337 odst. 1 InsZ). Samostatnou skupinou je každý zajištěný věřitel 
(§ 337 odst. 2 písm. a) InsZ). 

[66] Předkladatel rozdělil věřitele Dlužníka do následujících skupin věřitelů:

(a) Skupina 1 – Zajištěný věřitel Commerzbank;

(b) Skupina 2 – Česká spořitelna;

(c) Skupina 3 – Nezajištění věřitelé;

(d) Skupina 4 – Věřitelé některých akcionářských půjček;

(e) Skupina 5 – Současní akcionáři;

(f) Skupina 6 – Věřitelé podmíněných pohledávek z předčasného ukončení leasingu;

(g) Skupina 7 – Věřitelé nedotčených leasingových pohledávek (Budoucí leasingové 
splátky);
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(h) Skupina 8 – Česká spořitelna s podmíněnými pohledávkami z forfaitingových obchodů

7.1 Skupina 1 (Zajištěný věřitel Commerzbank)

[67] Do této skupiny Předkladatel zařadil věřitele pohledávek ze smlouvy o syndikovaném úvěru ze 
dne 16.10.2007 do výše 550.000.000,- Kč, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi 
Commerzbank a Českou spořitelnou jako věřiteli a Dlužníkem jako dlužníkem  ("Smlouva 
o syndikovaném úvěru").

[68] Věřitel Commerzbank měl k 31.12.2015 za Dlužníkem pohledávky ze Syndikovaného úvěru 
v celkové výši 309.449.344,43 Kč a 6.360.279,76 EUR (což při přepočtu kursem 27,025 
Kč/EUR vyhlášeným Českou národní bankou ke dni splatnosti, tedy k 31.12.2015, v souladu s 
§ 175 InsZ odpovídá částce 171.886.560,59 Kč), tedy celkově 481.335.905,02 Kč. Tato 
částka bude dále navýšena o úroky a úroky z prodlení přirostlé za dobu do vydání rozhodnutí 
o úpadku Dlužníka, které vyčíslí věřitel Commerzbank v přihlášce svých pohledávek. 
Konkrétně jde o pohledávky věřitele Commerzbank v následující výši:

(a) 6.244.076,19 EUR představující jistinu (6.004.178,25 EUR) a úroky (k 31.12.2015 ve 
výši 239.897,94 EUR) termínovaného úvěru (dále jen "Pohledávka z termínovaného 
úvěru");

(b) 271.126.266,66 Kč představující jistinu (260.000.000,- Kč) a úroky (k 31.12.2015 ve 
výši 11.126.266,66 Kč) revolvingového úvěru (dále jen "Pohledávka z 
revolvingového úvěru"); a

(c) 38.323.077,77 Kč a 116.203,57 EUR představující jistinu (36.731.326,42 Kč a 
114.307,74 EUR) a úroky (k 31.12.2015 ve výši 1.591.751,56 Kč a 1.895,83 EUR) 
kontokorentního úvěru (dále jen "Pohledávka z kontokorentního úvěru").

Pohledávka z termínovaného úvěru, Pohledávka z revolvingového úvěru a 
Pohledávka z kontokorentního úvěru jsou společně dále označovány jen jako 
"Pohledávky ze Syndikovaného úvěru", přičemž tyto pojmy vždy zahrnují též 
příslušenství k těmto pohledávkám přirostlé po 31.12.2015.

[69] Revolvingový úvěr a část kontokorentního úvěru denominována v českých korunách jsou 
úročené úrokovou sazbou ve výši součtu 4 % marže a sazby PRIBOR sjednané ve Smlouvě o 
syndikovaném úvěru. Termínovaný úvěr a část kontokorentního úvěru denominovaná v 
eurech jsou úročené úrokovou sazbou ve výši součtu 4 % marže a sazby EURIBOR sjednané 
ve Smlouvě o syndikovaném úvěru. 

[70] K Pohledávkám ze Syndikovaného úvěru budou v rozsahu jejího zajištění určeného Znalcem 
přirůstat shora uvedené úroky od povolení Reorganizace a budou splatné měsíčně, jakmile 
Znalec ocení hodnotu zajištění a Znalecký posudek bude schválen schůzí věřitelů (§ 171 odst. 
4 InsZ). 

[71] Podíly Commerzbank a České spořitelny na Pohledávkách ze Syndikovaného úvěru jsou 
stejné. Každý z těchto věřitelů se tak podílí na Pohledávce z termínovaného úvěru, 
Pohledávce z revolvingového úvěru a Pohledávce z kontokorentního úvěru jednou polovinou 
(z 50%) (dále jen "Dílčí pohledávky CB" a "Dílčí pohledávky ČS").  

[72] Commerzbank na základě Smlouvy o syndikovaném úvěru plní zejména roli agenta pro 
zajištění. Commerzbank je tak podle Smlouvy o syndikovaném úvěru ve vztahu ke každému 
peněžitému závazku Dlužníka vůči financující straně Smlouvy o syndikovaném úvěru 
společným a nerozdílným věřitelem Dlužníka s touto financující stranou. Vzhledem k tomu, že 
financující stranou jsou podle Smlouvy o syndikovaném úvěru Commerzbank a Česká 
spořitelna, Commerzbank je s Českou spořitelnou společně a nerozdílně oprávněným 
věřitelem Dlužníka z celého Syndikovaného úvěru a Commerzbank je proto oprávněna 
požadovat po Dlužníkovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Dlužník povinen uhradit 
Commerzbank nebo České spořitelně (financujícím stranám) podle Smlouvy o syndikovaném
úvěru. Dlužník tedy předpokládá, že Commerzbank uplatní z tohoto důvodu všechny 
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pohledávky financujících stran (věřitelů) Smlouvy o syndikovaném úvěru, včetně Dílčích 
pohledávek ČS. 

[73] Pohledávky ze Syndikovaného úvěru, které Commerzbank jako agent pro zajištění, resp. 
společně a nerozdílně oprávněný věřitel s Českou spořitelnou, vymáhá vůči Dlužníkovi, jsou 
zajištěny mimo jiné Stávajícím zajištěním (PŘÍLOHA č. 6 Reorganizačního plánu). Zástavou je 
mimo jiné podnik (závod) Dlužníka, který byl zastaven na základě smlouvy mezi 
Commerzbank jako zástavním věřitelem a Dlužníkem jako zástavcem z 5.5.2014 sepsané ve 
formě notářského zápisu NZ 456/2014, N 567/2014. Předmětem zajištění Commerzbank je 
tak veškerý majetek, který slouží Dlužníkovi k provozování jeho činnosti.  

[74] Pohledávky ze Syndikovaného úvěru jsou rovněž zajištěny majetkem, který nenáleží do 
majetkové podstaty Dlužníka, včetně zástavního právem k Současným akciím. S výjimkou 
Současných akcií, které ke Dni účinnosti RP budou zrušeny (část 6.4.1 Reorganizačního 
plánu), nemá Reorganizační plán na toto zajištění vliv. 

[75] Reorganizační plán řeší komplexním způsobem vypořádání pohledávek ze Smlouvy 
o syndikovaném úvěru v částech 9.2 a 9.3. Bude-li hodnota zajištění těchto pohledávek nižší 
než výše zajištěné pohledávky Commerzbank, tyto pohledávky nebudou zařazeny do jiných 
skupin věřitelů ani uspokojovány v rámci jiných skupin věřitelů. Zároveň výše hodnoty zajištění 
Commerzbank podle Znaleckého posudku nemá vliv na výši Základní pohledávky CB (část 
9.2.2 Reorganizačního plánu), Základní pohledávky ČS (část 9.3.1), Podmíněné pohledávky 
CB (část 9.2.3) ani na výši Podmíněné pohledávky ČS (část 9.3.3).

7.2 Skupina 2 (Česká spořitelna)

[76] Do této skupiny budou zařazeny Dílčí pohledávky ČS nezajištěné majetkem Dlužníka, které 
Česká spořitelna uplatní toliko podmíněně pro případ a v rozsahu, v němž Pohledávky ze 
syndikovaného úvěru přihlášené Commerzbank (i) nebudou zjištěny, nebo (ii) nebude uznáno 
oprávnění Commerzbank uplatňovat Dílčí pohledávky ČS v Insolvenčním řízení, (iii) dojde k 
zániku účasti Commerzbank v Insolvenčním řízení jinak než jeho skončením (např. z důvodu 
podle § 184 InsZ) anebo (iv) dojde k zániku postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění 
a jako společně a nerozdílně oprávněného věřitele pohledávky České spořitelny ze Smlouvy 
o syndikovaném úvěru na základě Reorganizačního plánu nebo jinak.

[77] Česká spořitelna měla k 31.12.2015 vůči Dlužníkovi Dílčí pohledávky ČS ve výši 
154.724.672,22 Kč a 3.180.139,88 EUR, což odpovídá (přepočteno dle § 175 InsZ kursem 
27,025 Kč/EUR vyhlášeným Českou národní bankou ke dni splatnosti, tedy k 31.12.2015) 
celkově 240.667.952,51 Kč. Tato částka představuje polovinu celkové jistiny a úroku 
(k 31.12.2015) Syndikovaného úvěru. Tato částka bude dále navýšena o úroky a úroky 
z prodlení přirostlé za dobu do vydání rozhodnutí o úpadku Dlužníka, které vyčíslí věřitel 
Česká spořitelna v přihlášce svých pohledávek.

[78] Společně a nerozdílně oprávněným věřitelem Dílčích pohledávek ČS (50 % dílu České 
spořitelny na celkových Pohledávkách ze Syndikovaného úvěru) je Commerzbank.

[79] Reorganizační plán ke Dni účinnosti RP předpokládá naplnění podmínky pod bodem (iv) 
v článku [76] a uspokojení transformované pohledávky České spořitelny způsobem popsaným 
v části 9.3.  

[80] Česká spořitelna má odlišné právní postavení oproti jiným nezajištěným věřitelům, neboť 
pohledávky tohoto věřitele budou až do Dne účinnosti RP uplatňovány věřitelem 
Commerzbank jako agentem pro zajištění v souladu s částí 7.1 Reorganizačního plánu. 
Hospodářské zájmy tohoto věřitele jsou rovněž odlišné oproti jiným nezajištěným věřitelům, 
neboť tento věřitel sleduje zájmy obdobné těm, které sleduje Commerzbank jako zajištěný 
věřitel. 

7.3 Skupina 3 (Nezajištění věřitelé)

[81] Do této skupiny budou zařazeni všichni přihlášení věřitelé s pohledávkami nezajištěnými 
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majetkem Dlužníka, kteří nejsou Reorganizačním plánem zařazeni do jiné skupiny věřitelů. 

[82] Seznam věřitelů skupiny 3, kteří jsou Dlužníku známí, včetně výše pohledávek a právního 
důvodu vzniku pohledávek, obsahuje seznam závazků Dlužníka (PŘÍLOHA č. 28
Reorganizačního plánu). Celková výše pohledávek těchto věřitelů je 382.531.585,38 Kč.

[83] Neurčí-li Reorganizační plán jinak, budou do této skupiny zařazeni také další věřitelé 
Dlužníka, kteří přihlásí své pohledávky do Insolvenčního řízení jako nezajištěné majetkem 
Dlužníka a jejichž účast v Insolvenčním řízení v příslušné době neskončí (včetně přihlášených 
pohledávek, které budou popřeny a bude ohledně nich veden incidenční spor, pohledávek 
přihlášených jako podmíněné). Do této skupiny bude zařazen rovněž případný nárok České 
spořitelny, který tento věřitel vyčíslí jako nepodmíněný podle článku [152]. 

[84] Věřitelé této skupiny mají shodné právní postavení, neboť všichni budou přihlášenými věřiteli 
s pohledávkami nezajištěnými majetkem Dlužníka. Reorganizační plán předpokládá částečné 
uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů této skupiny, a to z prostředků Vypořádacího 
úvěru II čerpaného Dlužníkem za tímto účelem ke Dni účinnosti RP (viz článek [130] a násl.). 
Žádný z těchto věřitelů by v případě řešení úpadku konkursem nezískal plnění s ohledem na 
rozsah zajištění, které bylo zřízeno ve prospěch Commerzbank k majetku Dlužníka a také s 
ohledem na to, že výše zajištěné pohledávky Commerzbank hodnotu tohoto zajištění 
převyšuje (k tomu srov. zejména část 10 Zprávy o RP). S ohledem na to, že provoz podniku 
Dlužníka má v rámci Reorganizace pokračovat, určuje hospodářský zájem těchto věřitelů 
toliko způsob vypořádání jejich pohledávek v rámci plnění Reorganizačního plánu.  

7.4 Skupina 4 (Některé akcionářské půjčky)

[85] Do skupiny 4 budou zařazeni věřitelé pohledávek ze (i) smlouvy o úvěru ze dne 3.3.2010 
uzavřené mezi Fosston a.s. jako věřitelem a Dlužníkem jako dlužníkem a ze (ii) smlouvy 
o úvěru ze dne 3.3.2010 uzavřené mezi Martinem Burdou jako věřitelem a Dlužníkem jako 
dlužníkem. Celková přihlášená výše těchto pohledávek je předpokládána ve výši 42.064.826,-
Kč. 

[86] Tyto pohledávky budou po Dni účinnosti RP zrušeny, čímž dojde k navýšení uspokojení 
pohledávek skupiny 3. Věřitelé pohledávek zařazených do této skupiny s tímto postupem 
souhlasili, což je potvrzeno jejich hlasovacím lístkem, kterým Reorganizační plán schvalují.
Zařazení těchto věřitelů do samostatné skupiny je odůvodněno právě tímto odlišným právním 
postavením.  

7.5 Skupina 5 (Současní akcionáři)

[87] Do této skupiny jsou zařazeni Současní akcionáři, kteří podle § 337 odst. 2 písm. b) InsZ tvoří 
samostatnou skupinu. Za jejich pohledávku vůči Dlužníkovi se považuje právo vyplývající 
z jejich účasti v Dlužníkovi, tedy ke Dni předložení RP pouze práva spojená se Současnými 
akciemi. 

[88] Současnými akcionáři Dlužníka jsou:

Současný akcionář Počet Současných akcií a 
jmenovitá hodnota 
(všechny akcie jsou 
kmenové akcie na jméno v 
listinné podobě)

Podíl

Evanston a.s. 5 ks po 20.000,- Kč

5 ks po 300.000,- Kč

5%

Milan Medonos 41 ks po 20.000,- Kč 41%



Prague 1628814.23

41 ks po 300.000,- Kč

Grzegorz Hóta 27 ks po 20.000,- Kč

27 ks po 300.000,- Kč

27%

Martin Burda 27 ks po 20.000,- Kč

27 ks po 300.000,- Kč

27%

7.6 Skupina 6 (Pohledávky z předčasně ukončeného leasingu)

[89] Předkladatel předpokládá, že leasingoví pronajímatele v souladu s běžnou praxí do 
Insolvenčního řízení přihlásí podmíněně pohledávky z finančního vypořádání pro případ 
předčasného ukončení níže uvedených leasingových smluv ("Pohledávky z předčasného 
ukončení" a níže uvedené smlouvy jako „Smlouvy o finančním leasingu“):

Vlastník/leasingový 
pronajímatel

Věc Smlouva, na základě které Dlužník 
věc užívá

Erste Leasing, a.s. Kruhoměr 
FORMTESTER 
MMQ400-2B CNC

Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400001

Erste Leasing, a.s. Měřič HOMMEL-
ETAMIC

Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400002

Erste Leasing, a.s. Měřič vstřiku MIQ Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400003

Erste Leasing, a.s. Digitální měřič profilů 
KEYENCE

Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400004

Erste Leasing, a.s. Měřící přístroj MarSurf 
LD260

Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400005

Erste Leasing, a.s. Bruska KRONOS S 125 Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400014

Erste Leasing, a.s. Bruska Sonplas HE Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400019

Erste Leasing, a.s. Propalovačka Microfor 
HP4 EDM

Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1171400025

Erste Leasing, a.s. Bruska KRONOS S 125 Smlouva o finančním leasingu číslo: 
1021400187

s Autoleasing, a.s. Profiloměr MarSurf LD 
120

Leasingová smlouva č. 1/12/71001

s Autoleasing, a.s. Měříčí centrum MFU 
100

Leasingová smlouva č. 1/12/71002

s Autoleasing, a.s. Automat Multistar Leasingová smlouva č. 1/11/71004
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s Autoleasing, a.s. Propalovačka HP4EDM Leasingová smlouva č. 1/12/71005

s Autoleasing, a.s. Horizontální obráběcí 
stroj H2000

Leasingová smlouva č. 1/12/71008

s Autoleasing, a.s. Hrotová bruska BUA 
25/1000 CNC

Leasingová smlouva č. 1/12/81005

s Autoleasing, a.s. Pračka SOLVACS Leasingová smlouva č. 1/12/71003

s Autoleasing, a.s. Pračka SOLVACS Leasingová smlouva č. 1/12/71004

[90] Věřitele Pohledávek z předčasného ukončení zařadil Předkladatel do zvláštní skupiny věřitelů, 
a to z důvodu odlišného právního postavení a hospodářského zájmu oproti věřitelům 
skupiny 3. Leasingové splátky ze Smluv o finančním leasingu splatné po zahájení 
Insolvenčního řízení budou pohledávkami za majetkovou podstatou a budou uspokojeny tak, 
jak předpokládá Reorganizační plán v části 10 (tedy v souladu s § 203 odst. 3 ve spojení s § 
348 odst. 1 písm. e) InsZ). Reorganizační plán tudíž předpokládá plné uspokojení pohledávek 
leasingových pronajímatelů vzniklých po zahájení Insolvenčního řízení a řádné ukončení 
leasingu v souladu s uzavřenou smluvní dokumentací, kdy se Dlužník stane vlastníkem 
předmětu leasingu. 

[91] Vzhledem k tomu, že Dlužník bude hradit leasingové splátky splatné po rozhodnutí o úpadku 
(Budoucí leasingové splátky ve smyslu článku [92]) jako pohledávky za majetkovou podstatou, 
je pravděpodobné, že v průběhu Reorganizace nedojde k žádnému předčasnému ukončení 
Smluv o finančním leasingu, tedy ani ke vzniku Pohledávek z předčasného ukončení. V 
souladu s ustálenou praxí leasingových pronajímatelů lze nicméně předpokládat, že 
leasingoví pronajímatelé vůči Dlužníkovi Pohledávky z předčasného ukončení uplatní 
přihláškami podmíněných pohledávek. Pokud by tyto pohledávky nebyly v samostatné skupině 
a byly ve skupině nezajištěných věřitelů, snižovaly by nárok na uspokojení věřitelů skupiny 3. 
Na věřitele Pohledávek z předčasného ukončení by musely být vytvořeny odpovídající 
Rozvrhové rezervy pro případ, že po Dni účinnosti RP nebo po Splnění RP dojde k naplnění 
podmínky, se kterou byly Pohledávky z předčasného ukončení přihlášeny do Insolvenčního 
řízení. Takový postup by připravoval věřitele skupiny 3 o uspokojení jejich pohledávek, resp. 
by jejich uspokojení neúměrně oddaloval v čase. Proto Reorganizační plán předpokládá 
samostatnou skupinu věřitelů Pohledávek z předčasného ukončení. 

7.7 Skupina 7 (Budoucí leasingové splátky)

[92] Podle § 337 odst. 2 písm. c) InsZ tvoří samostatnou skupinu věřitelé, jejichž pohledávky 
nejsou Reorganizačním plánem dotčeny.

[93] Předkladatel zařadil do této skupiny pohledávky leasingových pronajímatelů ze Smluv o 
finančním leasingu na zaplacení leasingových splátek, které nebudou ke Dni předložení RP 
uhrazeny nebo jejichž splatnost nastane po zahájení Insolvenčního řízení ("Budoucí 
leasingové splátky").

[94] Budoucí leasingové splátky představují dle Dlužníka pohledávky za majetkovou podstatou, 
které bude Dlužník hradit v souladu s příslušnou smluvní dokumentací podle § 203 odst. 3 ve 
spojení s § 348 odst. 1 písm. e) InsZ. 

[95] Pokud by navzdory výše uvedenému došlo k úspěšnému zpochybnění zapodstatové povahy 
Budoucích leasingových splátek (např. v režimu § 203a InsZ), pro tento případ Reorganizační 
plán stanoví, že pohledávky leasingových pronajímatelů z titulu Budoucích leasingových 
splátek jsou ve smyslu ustanovení § 337 odst. 3 InsZ pohledávkami Reorganizačním plánem 
nedotčenými (článek [151]). Případné nezaplacené Budoucí leasingové splátky proto budou v 
každém případě uhrazeny nejpozději ihned po Dni účinnosti RP bez ohledu na případnou 
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výzvu k zahájení, průběh či výsledek incidenčních sporů podle § 203a InsZ. 

[96] Zařazení Budoucích leasingových splátek do skupiny pohledávek nedotčených 
Reorganizačním plánem je odůvodněno zejména následujícími skutečnostmi:

(a) Pro zdárné uskutečnění Reorganizace je klíčové pokračování provozu Dlužníkova 
podniku, které z podstatné části spočívá ve výrobě prostřednictvím strojů užívaných 
Dlužníkem na základě Smluv o finančním leasingu. 

(b) Pokud by k tomuto opatření na úrovni Reorganizačního plánu nedošlo, leasingoví 
pronajímatelé by mohli Smlouvy o finančním leasingu předčasně ukončit. S ohledem 
na Dlužníkem již zaplacené splátky a na způsob vypořádání mezi Dlužníkem 
a leasingovými pronajímateli podle Smluv o finančním leasingu by předčasné 
ukončení těchto smluv Dlužníkovi způsobilo výraznou škodu. Dlužník díky tomuto 
opatření předpokládá, že k ukončení leasingových smluv nedojde.

7.8 Skupina 8 (Podmíněné pohledávky České spořitelny z forfaitingových obchodů)

[97] Na základě (i) rámcové smlouvy o postoupení pohledávek bez postihu č. RSPP/1020/11/LCD 
ze dne 5.9.2011 ve znění pozdějších dodatků (a zejména dodatku č. 5 ze dne 10.9.2014 
nahrazujícího jejich znění) mezi Českou spořitelnou a Dlužníkem (dále jen "Rámcová 
smlouva ČS"), a (ii) dílčích smluv o odkupu uzavřených mezi Českou spořitelnou 
a Dlužníkem v návaznosti na Rámcovou smlouvu ČS, jejichž seznam je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 27 (společně s Rámcovou smlouvou ČS dále jen 
"Forfaitingová dokumentace"), byly na Českou spořitelnu postoupeny za úplatu dosud 
nesplatné peněžité pohledávky Dlužníka za společností OAO Upravljajuščaja kompanija 
choldinga Minskij Motornyj Závod (dále jen "MMZ"). V rámci těchto forfaitingových obchodů 
mezi Dlužníkem a Českou spořitelnou vznikly České spořitelně následující podmíněné 
pohledávky za Dlužníkem ("Podmíněné pohledávky z forfaitingových obchodů"):

(a) pohledávky z titulu zákonné odpovědnosti za případné vady postoupených 
pohledávek; 

(b) pohledávky z titulu ručitelského prohlášení Dlužníka ve smyslu ustanovení § 303 a 
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
uspokojit Českou spořitelnu namísto MMZ do výše mylně Dlužníkem obdržených 
plnění z pohledávek Dlužníka vůči MMZ postoupených na Českou spořitelnu, a to dle 
podmínek uvedených v článku IV., odst. 2 Rámcové smlouvy (dále jen „Ručení 
Dlužníka za mylné plnění“); 

(c) pohledávky z titulu přistoupení Dlužníka k závazku MMZ dle ustanovení § 533 zákona 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uhradit úrok z 
prodlení pro případ, že MMZ neuhradí včas pohledávky Dlužníka postoupené na 
Českou spořitelnu dle příslušné Forfaitingové dokumentace, a to dle podmínek 
uvedených v článku III., odst. 3 Rámcové smlouvy;

(d) pohledávky z titulu smluvní povinnosti převzaté Dlužníkem v článku VI., odst. 3 
Rámcové smlouvy za podmínek tam uvedených vrátit České spořitelně přijatou úplatu 
(či její poměrnou část), spolu s přirostlými úroky, za postoupené pohledávky, pokud se 
ukáže, že nárok na postoupenou pohledávku nevznikl; a

(e) pohledávky na úhradu úroků z prodlení ve výši kalkulované dle článku VI., odst. 5 
Rámcové smlouvy v důsledku prodlení Dlužníka s úhradou jakékoli peněžité 
pohledávky České spořitelny vzniklé jí z Rámcové smlouvy.

[98] V souvislosti s Podmíněnými pohledávkami z forfaitingových obchodů a v souladu se svými 
povinnostmi z Forfaitingové dokumentace složil Dlužník na svůj bankovní účet 
č. 6176082/0800 vedený v EUR u České spořitelny (dále jen "Účet") jako jistotu (tzv. cash 
deposit) částku odpovídající 2,5 % nominální hodnoty pohledávek Dlužníka vůči MMZ, které 
Dlužník postoupil ze 100% na Českou spořitelnu dle Forfaitingové dokumentace (dále jen 
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"Jistota ČS"); ke dni 11. 1. 2015 činí Jistota ČS částku 112.518,33 EUR. Na tomto Účtu se 
Dlužník České spořitelně zavázal udržovat disponibilní zůstatek ve výši Jistoty ČS, mj. za 
účelem vypořádání pohledávek souvisejících s forfaitingovými obchody realizovanými na 
základě Forfaitingové dokumentace.

[99] V souladu se svými povinnostmi z Forfaitingové dokumentace Dlužník uzavře s Českou 
spořitelnou Zástavní smlouvu MMZ, jak předvídáno v článku [36] písm. (e), kterou řádně zřídí 
platné a účinné zástavní právo k majetku Dlužníka – pohledávkám z Účtu, na kterém je 
složena Jistota ČS, a to k zajištění v Zástavní smlouvě MMZ uvedených dluhů vůči České
spořitelně souvisejících s forfaitingovými obchody realizovanými na základě Forfaitingové 
dokumentace.

[100] Zařazení věřitele Podmíněných pohledávek z forfaitingových obchodů do samostatné skupiny 
je odůvodněno existencí Jistoty ČS. Česká spořitelna tak má odlišné právní postavení, jakož 
i odlišné hospodářské zájmy než jiní věřitelé Dlužníka.

8. PŘEDPOKLADY PRO SCHVÁLENÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU 

[101] Jestliže se pro přijetí Reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupin 
věřitelů 1, 2, 3, 4, 6 a 8, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité 
hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů 
Reorganizační plán přijala (§ 347 odst. 1 InsZ). 

[102] Věřitelé skupiny 5 přijmou Reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina 
Současných akcionářů, jejichž podíl současně představuje alespoň dvě třetiny současného 
základního kapitálu Dlužníka (§ 347 odst. 2 InsZ). Podle § 347 odst. 4 InsZ se skupina věřitelů 
7 považuje za skupinu, která Reorganizační plán přijala.

[103] Insolvenční soud schválí Reorganizační plán, jestliže: 

(a) je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy; 

(b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován 
nepoctivý záměr; 

(c) jej každá hlasující skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za 
skupinu, která jej přijala; 

(d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni 
účinnosti Reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by
zřejmě obdržel, kdyby Dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající 
věřitel souhlasí s nižším plněním; 

(e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly 
uhrazeny nebo mají být podle Reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se 
Reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi Dlužníkem a příslušným 
věřitelem dohodnuto jinak.

[104] Insolvenční soud může schválit Reorganizační plán, i když není splněna podmínka uvedená 
v článku [103] písm. (c) výše, jestliže Reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina 
věřitelů, s výjimkou skupiny Současných akcionářů. Učiní tak za předpokladu, že 
Reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé 
skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině Reorganizační 
plán spravedlivý a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení 
a uskutečnění Reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku Dlužníka nebo k jeho 
likvidaci. Reorganizační plán se považuje ve vztahu ke každé skupině, která ho nepřijala za 
spravedlivý za podmínek uvedených v § 349 InsZ.
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9. POHLEDÁVKY VĚŘITELŮ PO DNI ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU 

9.1 Shrnutí účinků Reorganizačního plánu na práva věřitelů a způsob vypořádání jejich 
práv

[105] Reorganizační plán podle § 341 odst. 3 InsZ zasahuje do práv všech skupin věřitelů 
s výjimkou věřitelů skupiny 7 (Budoucí leasingové splátky). 

[106] Za věřitele Dlužníka se považují po Dni účinnosti RP osoby uvedené v Reorganizačním plánu 
za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv (§ 356 odst. 1 InsZ). Rozsah 
práv věřitelů Dlužníka po Dni účinnosti RP je uveden níže. 

9.2 Skupina 1 (Commerzbank)

9.2.1 Zrušení aktivní solidarity

[107] Ke Dni účinnosti RP se ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je 
společným a nerozdílným věřitelem České spořitelny jako druhé financující strany Smlouvy 
o syndikovaném úvěru ("Zrušení aktivní solidarity"). Commerzbank tak přestane být 
společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek České spořitelny za Dlužníkem, 
které jsou zařazeny do skupiny 2 a pohledávky České spořitelny zařazené do skupiny 2 
přestanou být podmíněnými pohledávkami. 

[108] V důsledku Zrušení aktivní solidarity zůstane Commerzbank věřitelem pouze Dílčích 
pohledávek CB. Dílčí pohledávky ČS se stávají ke Dni účinnosti RP nepodmíněnými a budou 
vypořádány způsobem popsaným v části 9.3. 

9.2.2 Základní pohledávka CB

[109] Dílčí pohledávky CB se ke Dni účinnosti RP snižují na 125.000.000,- Kč (dále jen "Základní 
pohledávka CB") tak, že přetrvává celý podíl Commerzbank na jistině Pohledávky 
z termínovaného úvěru v částce 81.131.458,60 Kč a část podílu Commerzbank na jistině 
Pohledávky z revolvingového úvěru ve výši 43.868.541,40 Kč. Zbývající část Dílčích 
pohledávek CB Dnem účinnosti RP zaniká. 

[110] Dlužník ke Dni účinnosti RP načerpá Vypořádací úvěr I, jehož prostředky budou dle Smlouvy 
o vázaném účtu vyplaceny v Den účinnosti RP ve prospěch Commerzbank. Okamžikem 
připsání těchto prostředků na účet Commerzbank č. 10627026/6200 vedený u Commerzbank 
(nebo jiný účet, který Commerzbank písemně oznámí IS a Dlužníkovi přede Dnem účinnosti 
RP) Základní pohledávka CB zanikne ("Okamžik splnění CB"). Úplným uspokojením a 
zánikem Základní pohledávky CB zaniká Stávající zajištění. Commerzbank vystaví bez 
zbytečného odkladu po Okamžiku splnění CB, nejpozději do 1 pracovního dne, Dlužníkovi 
Potvrzení o zániku zajištění, které bude podkladem pro výmaz Stávajícího zajištění 
z příslušných veřejných seznamů a rejstříků. Dlužník je oprávněn bez zbytečného odkladu po 
Dni účinnosti RP předložit příslušným orgánům žádosti o provedení výmazů Stávajícího 
zajištění a Commerzbank Dlužníkovi poskytne veškerou součinnost k provedení výmazu.

9.2.3 Podmíněná pohledávka CB

[111] Ke Dni účinnosti RP vznikne Commerzbank podmíněná pohledávka, jejíž výše bude vyčíslena 
z hodnoty podniku Dlužníka k datu 31.12.2018 ("Podmíněná pohledávka CB"). 

[112] Podmíněná pohledávka CB bude rovna částce určené jako 8% Hodnoty podniku Dlužníka 
stanovené na základě hospodářského výsledku Dlužníka za rok 2018, ne však více než 
24.200.000,- Kč. Hodnota podniku Dlužníka bude určena podle následujícího vzorce: 

Hodnota podniku (EV) = 6 * (EBITDA) + KFM – (BÚV 2018 + VÚ 2018),

kde 
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"EBITDA" znamená provozní výsledek hospodaření (earnings before interest, tax, 
depreciation and amortization) a bude určena z výkazu zisků a ztrát Společnosti za 
účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 na základě následujícího vzorce (čísla 
v závorkách odpovídají příslušnému řádku ve výkazu zisků a ztrát Dlužníka 
sestaveném dle Českých účetních standardů):

Provozní výsledek hospodaření Dlužníka (ř. 30) 

+ (plus) E. odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř. 18)  

– (minus) III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 19) 

+ (plus) F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 22)

+ (plus) G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (ř. 25).   

"KFM" je krátkodobý finanční majetek (peníze a účty v bankách) Dlužníka k datu 
31.12.2018 (položky C.IV.1 a C.IV.2 strany aktiv rozvahy),

"BÚV 2018" je jistina Základní pohledávky ČS k datu 31.12.2018 při jejím řádném 
splácení v souladu se splátkovým kalendářem uvedeným výše, včetně jistiny 
pohledávky z jejího případného refinancování za předpokladu, že zůstane zachován 
aktuálně dohodnutý způsob splácení jistiny; a 

"VÚ 2018" je jistina Vypořádacích úvěrů k datu 31.12.2018, včetně jistiny pohledávky 
z jejich případného refinancování za předpokladu, že zůstane zachován aktuálně 
dohodnutý způsob splácení jistiny Vypořádacích úvěrů v rámci smluv o Vypořádacích 
úvěrech (PŘÍLOHA č. 7 a PŘÍLOHA č. 8 Reorganizačního plánu); pro vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že do výpočtu Hodnoty podniku nevstupuje žádným 
způsobem závazek Dlužníka z Provozního úvěru.

Vzorový způsob výpočtu Podmíněné pohledávky CB je součástí Reorganizačního plánu jako 
PŘÍLOHA č. 26.

[113] Vyčíslení Podmíněné pohledávky CB provede Dlužník nejpozději 31.8.2019 na základě 
auditované účetní závěrky Dlužníka za rok 2018. Toto vyčíslení ověří nezávislý konzultant, 
kterým bude jedna z následujících společností určená Dlužníkem se souhlasem 
Commerzbank a České spořitelny: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Deloitte 
Advisory s.r.o., Ernst & Young, s.r.o. nebo KPMG Advisory, s.r.o. Neurčí-li takto určená 
společnost výši Podmíněné pohledávky CB do 30.9.2019, může Dlužník nebo věřitel 
Podmíněné pohledávky CB navrhnout, aby výši určil soud. 

[114] Podmíněné pohledávka CB je splatná k 30.6.2020. 

[115] Podmíněná pohledávka CB bude zajištěna blankosměnkou vystavenou Dlužníkem v Den 
účinnosti RP na základě dohody o směnečném vyplňovacím právu, jejíž vzor je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 20 a která bude uzavřena v Den účinnosti RP.

[116] Pro vyloučení pochybností platí, že Commerzbank je oprávněna Podmíněnou pohledávku CB 
postoupit v souladu s článkem [184]. 

9.3 Skupina 2 (Česká spořitelna)

[117] S ohledem na Zrušení aktivní solidarity se přihlášené Dílčí pohledávky ČS stávají ke Dni 
účinnosti RP nepodmíněnými a budou vypořádány níže popsaným způsobem. 

9.3.1 Základní pohledávka ČS

[118] Přihlášené pohledávky České spořitelny zařazené do skupiny 2 se ke Dni účinnosti RP snižují 
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na 145.200.000,- Kč (dále jen "Základní pohledávka ČS"), tak, že přetrvává celý podíl České 
spořitelny na jistině Pohledávky z termínovaného úvěru ve výši 81.131.458,60 Kč a část 
podílu České spořitelny na jistině Pohledávky z revolvingového úvěru ve výši 64.068.541,40 
Kč. Zbývající část Dílčích pohledávek ČS Dnem účinnosti RP zaniká. 

[119] Základní pohledávka ČS bude ode Dne účinnosti RP úročena úrokovou sazbou ve výši sazby 
PRIBOR 1M  zvýšené o marži 2,5 % p.a. Úrok přirůstající k Základní pohledávce ČS je splatný 
měsíčně, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za 
který se úrok platí. 

[120] Dlužník splatí jistinu Základní pohledávky ČS v pravidelných splátkách dle níže uvedeného 
splátkového kalendáře:

(a) 2.000.000,- Kč do 30.12.2017; 

(b) 2.000.000,- Kč do 30.12.2018;

(c) 12.000.000,- Kč do 30.12.2019; 

(d) 129.200.000,- Kč do 30.12.2020.

[121] Další práva a povinnosti Dlužníka a České spořitelny ohledně Základní pohledávky ČS budou 
upravena samostatnou smlouvou Dlužníka a České spořitelny uzavřenou ke Dni účinnosti RP 
dle vzoru, který je součástí Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 22.

9.3.2 Zajištění Základní pohledávky ČS

[122] Dluh Dlužníka odpovídající Základní pohledávce ČS, včetně jejího příslušenství, bude zajištěn 
zástavním právem k Nemovitým věcem, k Movitým věcem, k Pohledávkám k zastavení 
a k Ochranným známkám a též zástavním právem k závodu Dlužníka. 

[123] Zástavní právo vznikne na základě Zástavních smluv ČS za podmínek uvedených v části 
6.2.4 Reorganizačního plánu.  

[124] Investor zajistí Základní pohledávku ČS rovněž zřízením zástavního práva k Novým akciím 
podle Zástavní smlouvy k Novým akciím a zřízením zástavního práva ke své pohledávce 
z Vypořádacího úvěru II na základě Zástavní smlouvy k pohledávce Investora z Vypořádacího 
úvěru II.

9.3.3 Podmíněná pohledávka ČS

[125] Ke Dni účinnosti RP vznikne České spořitelně podmíněná pohledávka, jejíž výše bude 
vyčíslena z hodnoty podniku Dlužníka k datu 31.12.2018 ("Podmíněná pohledávka ČS"). 

[126] Podmíněná pohledávka ČS bude rovna částce určené jako 25 % Hodnoty podniku Dlužníka 
stanovené na základě hospodářského výsledku Dlužníka za rok 2018 až do výše 72.600.000,-
Kč. Hodnota podniku Dlužníka bude určena podle vzorce uvedeného v článku [112] a 
vyčíslena v souladu s článkem [113].

[127] Podmíněná pohledávka ČS je splatná k 31.12.2020.

[128] Podmíněná pohledávka ČS bude zajištěna blankosměnkou vystavenou Dlužníkem v Den 
účinnosti RP na základě dohody o směnečném vyplňovacím právu, jejíž vzor je součástí 
Reorganizačního plánu jako PŘÍLOHA č. 20 a která bude uzavřena v Den účinnosti RP.

[129] Pro vyloučení pochybností platí, že Česká spořitelna je oprávněna Podmíněnou pohledávku 
ČS postoupit v souladu s odst. [184]. 

9.4 Skupina 3 (Nezajištění věřitelé)
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[130] Ke Dni účinnosti RP bude Dlužník čerpat Vypořádací úvěr II za účelem vypořádání 
přihlášených pohledávek věřitelů této skupiny (případně snížených oproti přihlášené výši ke 
Dni účinnosti RP), a to uvolněním prostředků odpovídajících Vypořádacímu úvěru II na
Rozvrhový účet uvedený ve Smlouvě o vázaném účtu. Dlužník zároveň na Rozvrhový účet 
nejpozději do 3 dnů po Dni účinnosti RP přesune prostředky odpovídající vkladu Investora do 
základního kapitálu Dlužníka. Tyto prostředky budou dohromady tvořit Rozvrhovou podstatu, 
která bude mezi věřitele distribuována dle podmínek uvedených v této části 9.4. 

[131] Dlužník předpokládá, že na základě uvedených skutečností obdrží každý věřitel s 
pohledávkou zařazenou do skupiny 3 na svou přihlášenou pohledávku do Insolvenčního řízení 
uspokojení ve výši 15% zjištěné výše přihlášené pohledávky. Uvedená částka nezahrnuje u 
osob, které splňují podmínky pro Opravu daně, částku získanou zpět od správce daně v 
důsledku provedení Opravy daně. 

[132] Přihlášená pohledávka každého z věřitelů zařazených do této skupiny se ke Dni účinnosti RP 
snižuje a každému z věřitelů zůstává základní pohledávka dle níže uvedeného vzorce 
("Základní pohledávka"):

Základní pohledávka = (RozP / CVPP) * VPP,

kde 

"RozP" je výše Rozvrhové podstaty; 

"CVPP" je celková výše přihlášených pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny; a 

"VPP" je výše přihlášené pohledávky příslušného věřitele zařazeného do této skupiny.

[133] Každému přihlášenému věřiteli k Základní pohledávce navíc zůstává podmíněná pohledávka, 
jejíž výše bude záviset na tom, v jakém rozsahu dojde ke zjištění přihlášených pohledávek, 
resp. ke splnění podmínek, se kterou byly pohledávky věřitelů zařazených do této skupiny 
přihlášeny ("Podmíněné nároky"). Maximální výše Podmíněných nároků ("Maximální 
podmíněný nárok") bude určena podle následujících vzorců:

(a) Maximální podmíněný nárok věřitele, jehož přihlášená pohledávka byla zjištěna a je 
nepodmíněná, se určí následovně:

Maximální podmíněný nárok = (RozP / CVZP) * VPP – Základní pohledávka

(b) Maximální podmíněný nárok věřitele, jehož přihlášená pohledávka ke Dni účinnosti 
RP nebyla zjištěna nebo nedošlo ke splnění podmínky, se kterou byla do 
Insolvenčního řízení přihlášena, se určí následovně:

Maximální podmíněný nárok = [RozP / (CVZP + VPP)] * VPP – Základní pohledávka

kde v obou případech

"RozP" je výše Rozvrhové podstaty; 

"CVZP" je celková výše pohledávek přihlášených věřiteli této skupiny jako nepodmíněné, které 
byly zjištěny; a 

"VPP" je výše přihlášené pohledávky příslušného věřitele zařazeného do této skupiny.

Příklad: 

CVPP = 360.000.000,- Kč, CVZP = 340.000.000,- Kč

Věřitel s přihlášenou pohledávkou ve výši 10.000.000 Kč bude mít:
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Základní pohledávku ve výši 1.555.555,56 Kč (56.000.000 Kč * 10.000.000,- Kč / 360.000.000,- Kč)

Maximální podmíněný nárok ve výši 91.503,27 Kč (56.000.000,- Kč * 10.000.000,- Kč / 340.000.000,- Kč -
1.555.555,56). 

[134] Přihlášené pohledávky zařazené do této skupiny ke Dni účinnosti RP v rozsahu převyšujícím 
součet Základní pohledávky a Maximálního podmíněného nároku zanikají.

[135] Pro účely rozvrhu se Základní pohledávky a Podmíněné nároky ("Nové pohledávky") dělí na:

(a) "Rozvrhové pohledávky", kterým se rozumí Nové pohledávky věřitelů, jejichž 
přihlášené pohledávky byly zjištěny a u nichž v případě podmíněně přihlášených 
pohledávek došlo rovněž ke splnění podmínky, na kterou jsou vázány.

(b) "Nerozvrhové pohledávky", kterými se rozumí Nové pohledávky, které nejsou 
Rozvrhovými pohledávkami.

[136] Základní pohledávky, které budou ke Dni účinnosti RP Rozvrhovými pohledávkami, budou 
splatné do dvou měsíců ode Dne účinnosti RP. 

[137] Částky, které by mohly připadnout na Nerozvrhové pohledávky, budou ponechány na 
Rozvrhovém účtu jako rezervy ("Rozvrhové rezervy"). 

[138] Rozvrhové rezervy budou uvolněny k uspokojení Nových pohledávek mimo rozvrh nebo 
v rámci dodatečných rozvrhů. Rozvrhová rezerva připadající na Nerozvrhovou pohledávku, 
která se stane Rozvrhovou pohledávkou, bude uvolněna k uspokojení Základní pohledávky 
věřitele této pohledávky mimo rozvrh. Rozvrhové rezervy takto nedistribuované budou 
distribuovány v rámci dodatečných rozvrhů poměrně mezi věřitele Podmíněných nároků, které 
budou Rozvrhovými pohledávkami.

[139] Nerozvrhová pohledávka zanikne v případě, že jí odpovídající přihlášená pohledávka bude 
účinně popřena, popřípadě účast věřitele takové přihlášené pohledávky v Insolvenčním řízení 
skončí. Nerozvrhové pohledávky zaniknou rovněž tehdy, jestliže nedojde ke splnění 
podmínek, se kterými si jejich věřitelé přihlásí své pohledávky do Insolvenčního řízení. Dojde-li 
v Insolvenčním řízení k částečnému popření nebo splnění podmínky týkající se přihlášené 
pohledávky, zanikne Nerozvrhová pohledávka odpovídající takové přihlášené pohledávce 
v poměrném rozsahu vzhledem k celkové přihlášené výši pohledávek příslušného věřitele. 

[140] Rozvrhové rezervy připadající na zaniklé Nerozvrhové pohledávky uvedené v předchozím 
článku [139] budou rozděleny mezi ostatní věřitele Rozvrhových pohledávek poměrně v rámci 
rozvrhu, a to k uspokojení jejich Podmíněných nároků. V rozsahu uvolněných Rozvrhových 
rezerv zanikají Podmíněné nároky věřitelů, které nemohou být v důsledku uvolnění 
Rozvrhových rezerv uspokojeny.

[141] Za účelem provedení rozvrhu vypracuje organizátor rozvrhu rozvrhový seznam, do kterého 
budou zařazeny Rozvrhové pohledávky. Organizátorem rozvrhu je do Splnění RP IS a po 
Splnění RP Dlužník. Rozvrhy se budou dělit na hlavní rozvrh a na dodatečné rozvrhy. Hlavním 
rozvrhem bude první rozvrh organizovaný IS po Dni účinnosti RP, přičemž IS provede hlavní 
rozvrh tak, aby došlo k distribuci mezi věřitele Rozvrhových pohledávek nejpozději do 
2 měsíců ode Dne účinnosti RP. Všechny ostatní rozvrhy jsou dodatečné rozvrhy.

[142] Rozvrh organizovaný IS proběhne tak, že IS předloží Věřitelskému výboru ke schválení návrh 
rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou Rozvrhovou 
pohledávku a jaká je výše aktuální výše Nerozvrhových pohledávek a Rozvrhových rezerv. 
Návrh rozvrhu schválí Věřitelský výbor. Po schválení rozvrhu přistoupí IS k jeho realizaci. 
Částky určené pro jednotlivé věřitele Rozvrhových pohledávek v usnesení o schválení rozvrhu 
IS věřitelům vyplatí na jejich náklad bezhotovostním převodem na účet, který mu věřitelé 
písemně sdělí.

[143] Po Splnění RP bude organizovat rozvrhy Dlužník tak, aby došlo k vypořádání Rozvrhových 
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rezerv způsobem uvedeným výše. Po Splnění RP tak na Dlužníka přejde právo disponovat 
s Rozvrhovými rezervami deponovanými na Rozvrhovém účtu. Každý z věřitelů Rozvrhových 
pohledávek se může obrátit na soud, aby rozhodl o povinnosti Dlužníka vypořádat jeho 
Podmíněný rozvrhový nárok poté, kdy se tento nárok stane splatný a Dlužník tento nárok 
Dlužník nevypořádá ani do 14 dnů poté, kdy bude věřitelem písemně upozorněn.

[144] V případě, že správce daně v důsledku Oprav daně provedených věřiteli této skupiny uplatní 
vůči Dlužníkovi před provedením hlavního rozvrhu nárok na úhradu pohledávky za majetkovou 
podstatou odpovídající částce provedených Oprav daně (dále jen "Nárok správce daně"), 
vyhradí IS v rozvrhovém usnesení z Rozvrhové podstaty částku odpovídající takto 
uplatněnému nároku až do doby, kdy bude o Nároku správce daně pravomocně rozhodnuto. 
V tom případě se pro účely výpočtu Základních pohledávek použije výše Rozvrhové podstaty 
snížená o uplatněný Nárok správce daně. Bude-li Nárok správce daně pravomocným soudním 
rozhodnutím uznán za oprávněný, uhradí Dlužník Nárok správce daně z Rozvrhové podstaty 
a Podmíněné nároky v rozsahu, v němž se tím sníží Rozvrhová podstata, zanikají. Bude-li 
Nárok správce daně uznán pravomocně jako neoprávněný, bude částka odpovídající takto 
uplatněnému nároku (jeho části) distribuována k uspokojení Podmíněných nároků, které jsou 
Rozvrhovými pohledávkami.

9.5 Skupina 4 (Některé akcionářské půjčky)

[145] Pohledávky věřitelů zařazených do této skupiny ke Dni účinnosti RP bez náhrady zanikají.

9.6 Skupina 5 (Současní akcionáři)

[146] Účast v Dlužníkovi představující ve smyslu § 335 odst. 1 InsZ pohledávku Současných 
akcionářů ke Dni účinnosti RP zaniká v rámci snížení základního kapitálu Dlužníka a zrušení 
Současných akcií, jak bylo toto popsáno v části 6.4 Reorganizačního plánu. 

[147] Současní akcionáři proto na základě Reorganizačního plánu neobdrží z titulu Současných 
akcií žádné plnění.

9.7 Skupina 6 (Pohledávky z předčasného ukončení leasingů) 

[148] Reorganizační plán předpokládá, že v průběhu Reorganizace nedojde ke splnění podmínek, 
se kterou přihlásí leasingoví pronajímatelé Pohledávky z předčasného ukončení do 
Insolvenčního řízení (tedy k předčasnému ukončení Smluv o finančním leasingu). Důvodem je 
mimo jiné opatření, které Dlužník popsal v článku [94].

[149] Dojde-li k ukončení některé Smlouvy o finančním leasingu, dojde k odebrání předmětu 
leasingu z dispozice Dlužníka a k jeho zpeněžení způsobem, který si leasingový pronajímatel 
s Dlužníkem dohodnul v příslušné Smlouvě o finančním leasingu ("Výtěžek zpeněžení 
předmětu leasingu"). Výtěžek zpeněžení předmětu leasingu bude v souladu s příslušnou 
Smlouvou o finančním leasingu použit k uhrazení příslušné Pohledávky z předčasného 
ukončení, a to v celém rozsahu její výše až do jejího úplného uhrazení. Bude-li Výtěžek 
zpeněžení předmětu leasingu vyšší než částka odpovídající Pohledávek z předčasného 
ukončení, naloží leasingový pronajímatel s tímto přebytkem v souladu s příslušnou Smlouvou 
o finančním leasingu. 

[150] Pro případ, kdy by naopak Výtěžek zpeněžení předmětu leasingu nepostačoval k úhradě celé 
částky odpovídající Pohledávce z předčasného ukončení, snižuje Reorganizační plán tuto 
neuhrazenou část Pohledávky z předčasného ukončení o 85 % na 15 % její výše. V této výši ji 
Dlužník uspokojí na písemnou výzvu příslušného leasingového pronajímatele učiněnou poté, 
kdy leasingový pronajímatel zpeněží předmět leasingu a Dlužníkovi oznámí výši Pohledávky 
z předčasného ukončení sníženou o Výtěžek zpeněžení předmětu leasingu. 

9.8 Skupina 7 (Budoucí leasingové splátky)

[151] Reorganizační plán nemění výši, splatnost ani další vlastnosti pohledávek odpovídajících 
Budoucím leasingovým splátkám. Budoucí leasingové splátky jsou tak pohledávky nedotčené 
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Reorganizačním plánem ve smyslu ustanovení § 337 odst. 3 InsZ. Pro případ, že by nastala 
situace předvídaná v odstavci [95], budou případné nezaplacené Budoucí leasingové splátky 
(při zachování jejich splatnosti) uhrazeny nejpozději bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti 
RP nebo ke dni jejich původní splatnosti, nastane-li později, než Den účinnosti RP.

9.9 Skupina 8 (Podmíněné pohledávky České spořitelny z forfaitingových obchodů)

[152] Přihlášené Podmíněné pohledávky z forfaitingových obchodů (vyjma z titulu Ručení Dlužníka 
za mylné plnění) budou v případě, že dojde ke splnění podmínky, na kterou jsou vázané, 
(i) uspokojeny z Jistoty ČS (prostředků složených na Dlužníkově bankovním účtu 
č. 6176082/0800 vedeném u České spořitelny) a (ii) v rozsahu, v jakém budou převyšovat 
Jistotu ČS, uspokojeny jako pohledávky nezajištěné ve skupině 3; tím není dotčen nárok 
České spořitelny ze zástavního práva, které bude zřízeno v souladu s odstavcem [36] na 
základě Zástavní smlouvy MMZ, uspokojit se z majetku Dlužníka – pohledávkám z výše 
uvedeného bankovního účtu. 

[153] Bez ohledu na výše uvedené, přihlášené Podmíněné pohledávky z forfaitingových obchodů 
z titulu Ručení Dlužníka za mylné plnění budou v případě, že dojde ke splnění podmínky, na 
kterou jsou vázané, uspokojeny z (a v rozsahu) mylně Dlužníkem obdržených plnění z 
pohledávek Dlužníka vůči MMZ postoupených na Českou spořitelnu.

[154] Dlužníkův závazek udržovat na svém bankovním účtu č. 6176082/0800 vedeném u České 
spořitelny zůstatek ve výši Jistoty ČS zůstává Reorganizačním plánem taktéž nedotčen.

10. REORGANIZAČNÍM PLÁNEM NEDOTČENÉ POHLEDÁVKY 

[155] Mezi pohledávky nedotčené Reorganizačním plánem patří mimo jiné pohledávky za 
majetkovou podstatou a jim na roveň postavené (§ 168 a 169 InsZ). 

[156] Reorganizačním plánem jsou nedotčené např. hotové výdaje a odměna IS, náklady spojené 
s udržováním a správou majetkové podstaty Dlužníka, pohledávky věřitelů ze smluv 
uzavřených Dlužníkem po povolení Reorganizace, náhrada hotových výdajů a odměna 
Znalce, pohledávky věřitelů ze smluv o vzájemném plnění, jejichž splnění Dlužník neodmítne, 
pracovněprávní pohledávky zaměstnanců Dlužníka, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění (s výjimkou pohledávek vzniklých v souvislosti s Opravou daně, které Dlužník považuje 
za pohledávky, které by měly být uplatněna přihláškou), úroky podle § 171 odst. 4 InsZ apod. 
Výše těchto pohledávek nebude Dlužníkovi ke Dni předložení RP známa a v průběhu 
Insolvenčního řízení se bude skupina těchto pohledávek rozšiřovat. Tyto pohledávky Dlužník 
uhradí přede Dnem účinnosti RP nebo bezprostředně poté, eventuálně v souladu 
s příslušnými smlouvami.  

[157] Reorganizačním plánem nedotčené jsou též nároky Dlužníkových ekonomických a právních 
poradců vyplývajících ze smluv o poskytnutí poradenských služeb, a to zejména pohledávka 
společnost Ernst & Young, s.r.o. na úhradu odměny při schválení reorganizačního plánu 
a úspěšném splnění reorganizačního plánu ve výši 55.000 EUR v souladu se smlouvou 
o poskytování poradenských služeb z 10.12.2015 a pohledávka Dentons Europe CS LLP 
vzniklá v souladu se smlouvou o poskytování právních služeb z 24.11.2015 ve znění 
pozdějších dodatků. Tím není dotčen článek [42] písm. (c). Článek [43] Reorganizačního 
plánu se na smlouvy uvedené v tomto odstavci nepoužije.

[158] Pohledávka Investora z Vypořádacích úvěrů a z Provozního úvěru bude po načerpání těchto 
úvěrů Dlužníkem pohledávkou za majetkovou podstatou. V souladu s § 348 odst. 1 písm. e) 
InsZ bylo s Investorem dohodnuto, že tyto pohledávky nebudou uspokojeny ihned po Dni 
účinnosti RP, ale teprve po Splnění RP za podmínek uvedených v příslušných smlouvách 
uzavřených mezi Dlužníkem a Investorem a dle splátkových kalendářů uvedených v článku 
[179]. 

[159] Reorganizačním plánem nejsou dotčeny ani pohledávky věřitelů skupiny 7, tj. Budoucí 
leasingové splátky (článek [151]). 



Prague 1628814.23

11. USPOKOJENÍ POHLEDÁVEK, OHLEDNĚ KTERÝCH DOSUD NEBYL SKONČEN 
INCIDENČNÍ SPOR A POHLEDÁVEK VÁZANÝCH NA ODKLÁDACÍ PODMÍNKU 

[160] Věřitelé přihlášených pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor 
a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, budou zařazeni do příslušných skupin 
věřitelů. Pohledávky věřitelů, jež byly pravomocným rozhodnutím soudu v incidenčním sporu 
zjištěny, či pohledávky, u nichž byla splněna odkládací podmínka, se uspokojují způsobem 
určeným tímto Reorganizačním plánem pro skupinu věřitelů, do níž je věřitel zjištěné 
pohledávky zařazen. Nestanoví-li Reorganizační plán jinak (část 9.3), žádnému z věřitelů 
přihlášených pohledávek, které budou popřeny IS nebo u nichž nedojde ke splnění odkládací 
podmínky, nebude plněno do doby, než tyto překážky plnění odpadnou.

[161] Podle § 340 odst. 2 InsZ má Reorganizační plán uvést rovněž výši částky určené k uspokojení 
pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor a pohledávek vázaných na 
odkládací podmínku, pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a taktéž uvést jaká 
je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle Reorganizačního plánu. 
S ohledem na to, že je Reorganizační plán předkládán před zahájením Insolvenčního řízení 
a také s ohledem na způsob vypořádání pohledávek skupiny 3 a 8, závisí výše částek 
určených k uspokojení těchto pohledávek na množství přihlášených pohledávek v těchto 
skupinách. V dané procesní situaci proto Dlužník níže shrnuje způsob, jakým zabezpečí 
uspokojení pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor a pohledávek 
vázaných na odkládací podmínku.

[162] Pohledávky, které budou předmětem incidenčních sporů, lze očekávat zejména v rámci 
skupiny 3. Vzhledem k tomu, že tento Reorganizační plán je připraven jako předjednaný, tedy 
je sestaven v době, kdy není zahájeno Insolvenční řízení, není možné určit přesnou výši 
částky k uspokojení popřených pohledávek. Reorganizační plán s existencí a vypořádáním 
těchto pohledávek počítá v části 9.4 a na tyto pohledávky (tak jak budou modifikovány 
Reorganizačním plánem) budou vytvořeny odpovídající Rozvrhové rezervy. V jiných 
skupinách Dlužník incidenční spory nepředpokládá. 

[163] Pohledávky, které budou vázány na podmínku, lze očekávat zejména v rámci skupin 2, 6, 7 
a 8. S vypořádáním podmíněné pohledávky věřitele skupiny 2 počítá Reorganizační plán 
v části 9.3 v rámci řešení právního vztahu mezi věřiteli Smlouvy o syndikovaném úvěru. 
U pohledávek věřitelů skupiny 6 dojde k jejich uspokojení v souladu s částí 9.7. Pohledávky 
skupiny 7 jsou pohledávkami za majetkovou podstatou; pokud by došlo k úspěšnému 
zpochybnění jejich zapodstatové povahy (např. v režimu § 203a InsZ), Reorganizační plán 
stanoví, že pohledávky skupiny 7 jsou ve smyslu ustanovení § 337 odst. 3 InsZ pohledávkami 
Reorganizačním plánem nedotčenými.

[164] Dojde-li během Reorganizace u zjištěné pohledávky věřitele skupiny 8 k naplnění podmínky, 
se kterou bude přihlášena, bude uspokojena v souladu článkem [152]. 

[165] Došlo-li by k popření pohledávek skupiny 1 nebo 2, Předkladatel navrhne příslušné změny 
Reorganizačního plánu. Předkladatel však předpokládá zjištění těchto pohledávek v celém 
rozsahu, když tyto pohledávky v celém rozsahu uznává.

12. ZÁNIK PRÁV VĚŘITELŮ DLUŽNÍKA A DALŠÍ DOPADY ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO 
PLÁNU

[166] Dnem účinnosti RP zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, 
a tato práva vznikají osobám uvedeným v Reorganizačním plánu za podmínek v něm 
uvedených. Tím není dotčen mechanismus zániku Stávajícího zajištění, které zaniká až 
Okamžikem splnění CB, ani ustanovení obsažené v poslední větě článku [152]. Zejména na 
základě Reorganizačního plánu, k němu přiložených zástavních smluv a zápisů v příslušných 
seznamech a rejstřících dochází ke vzniku zástavních práv podle Zástavních smluv ČS 
k zajištění dluhu odpovídajícího Základní pohledávce ČS a Zástavních smluv Investora 
k zajištění dluhu odpovídajícího Vypořádacímu úvěru I. Způsob vzniku těchto zástavních práv 
je blíže popsán v části 6.2.4 Reorganizačního plánu. 
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[167] Reorganizační plán nemá vliv na nájemní práva osob, které si pronajímají Dlužníkův majetek s 
výjimkou nároků, které měly být vůči Dlužníkovi uplatněny přihláškou. To obdobně platí 
o jiných právech užívat Dlužníkův majetek (např. na základě služebnosti, výprosy, výpůjčky 
apod.).

[168] Nedojde-li k zápisu zástavních práv zřízených ve prospěch České spořitelny a Investora 
v souladu s Reorganizačním plánem do příslušných rejstříků a seznamů, poskytne Dlužník 
a příslušní zástavní věřitelé maximální součinnost k tomu, aby k zápisu těchto zástavních práv 
došlo tak, jak je uvedeno v Reorganizačním plánu. 

[169] Veškeré práva/pohledávky vůči Dlužníkovi, o nichž není v tomto Reorganizačním plánu 
stanoveno, že budou existovat i po Dni účinnosti RP, Dnem účinnosti RP zaniknou. Zaniknou 
zejména pohledávky, které nebyly přihlášeny, ačkoliv přihlášeny mohly být, pohledávky 
uvedené v Reorganizačním plánu v rozsahu, v němž nemají být uspokojeny, 
práva/pohledávky Současných akcionářů Dlužníka a veškeré cenné papíry vydané Dlužníkem, 
do nichž byly pohledávky uvedené v této větě vtěleny. To se týká též pohledávek, včetně 
potenciálních pohledávek, nároků na odškodnění nebo jakýchkoliv jiných nároků vůči 
Dlužníkovi vyplývajících ze smluv uzavřených Dlužníkem před rozhodnutím o úpadku 
Dlužníka, z jednostranných právních jednání Dlužníka učiněných  před rozhodnutím o úpadku 
Dlužníka, jakož i z jakýchkoliv jiných právních skutečnosti, a to včetně Nároku správce daně.

13. FINANCOVÁNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU 

[170] Reorganizační plán (PŘÍLOHA č. 3, PŘÍLOHA č. 7 a PŘÍLOHA č. 8) obsahuje prohlášení 
Investora jako osoby ochotné financovat provedení Reorganizačního plánu s uvedením 
rozsahu a podmínek tohoto financování. Prohlášení jsou Investorem podepsána a pravost 
podpisů je úředně ověřena.  

[171] Reorganizační plán předpokládá, že Dlužník bude čerpat Provozní úvěr po zahájení
Insolvenčního řízení a dále po povolení Reorganizace insolvenčním soudem. Po povolení 
Reorganizace se Investor zavázal uzavřít Smlouvu o vázaném účtu a složit na vázaný účet 
peněžité částky odpovídající Vypořádacím úvěrům, které je připraven Dlužníkovi poskytnout 
(a Dlužník čerpat) v případě, že dojde k nabytí účinnosti Reorganizačního plánu. 

[172] Další financování Reorganizačního plánu se nepředpokládá.  

14. DOPAD REORGANIZAČNÍHO PLÁNU NA ZAMĚSTNANOST 

[173] Dlužník nepředpokládá významnější dopad Reorganizačního plánu na zaměstnanost 
(hromadné propouštění se nepředpokládá). V rámci provozní restrukturalizace závodu 
Dlužníka, která bude probíhat v průběhu celého Insolvenčního řízení, nicméně může dojít i k 
opatřením na personální úrovni.

15. SPLNĚNÍ REORGANIZANČÍHO PLÁNU 

[174] Reorganizace končí rozhodnutím insolvenčního soudu, jímž vezme na vědomí splnění 
podstatných částí Reorganizačního plánu (§ 364 odst. 2 InsZ).

[175] Splněním podstatných částí Reorganizačního plánu se rozumí:

(a) snížení základního kapitálu Dlužníka a zrušení Současných akcií dle článku [57];

(b) zvýšení základního kapitálu Dlužníka, které bude zapsáno do obchodního rejstříku dle 
článku [63] Reorganizačního plánu;

(c) načerpání Vypořádacích úvěrů Dlužníkem;

(d) úhrada Základní pohledávky CB v souladu s článkem [110] Reorganizačního plánu; 
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(e) provedení hlavního rozvrhu ve prospěch věřitelů skupiny 3 v souladu s částí 9.4; 

(f) vznik zástavních práv na základě Zástavních smluv ČS a Zástavních smluv Investora 
a zápisu do příslušných veřejných seznamů a rejstříků podle části 6.2.4
Reorganizačního plánu;

(g) vznik zástavních práv na základě Zástavní smlouvy k Novým akciím a Zástavní 
smlouvy k pohledávce Investora z Vypořádacího úvěru II a zápisu do příslušných 
veřejných seznamů a rejstříků;

(h) uzavření dohody o vyplňovacím právu směnečném (PŘÍLOHA č. 20 Reorganizačního 
plánu), vystavení blankosměnky Dlužníkem k zajištění Podmíněné pohledávky CB 
a vystavení blankosměnky Dlužníkem k zajištění Podmíněné pohledávky ČS; 

(i) úhrada splatných Budoucích leasingových splátek v plném rozsahu; a 

(j) úhrada úroků podle § 171 odst. 4 InsZ ve prospěch Commerzbank (článek [70]
Reorganizačního plánu).

[176] Poté, co dojde ke splnění podstatných náležitostí Reorganizačního plánu dle předchozího 
odstavce a po udělení předchozího písemného souhlasu IS a Věřitelského výboru předloží 
Dlužník žádost o rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění 
Reorganizačního plánu (§ 364 odst. 2 InsZ).

16. ZÁVAZKY VŮČI VĚŘITELŮM PO SKONČENÍ REORGANIZACE 

[177] Způsob splnění a případný zánik pohledávek věřitelů Dlužníka je upraven v rámci jednotlivých 
skupin věřitelů.

[178] Dlužník bude mít po skončení Reorganizace závazky odpovídající Základní pohledávce ČS, 
Podmíněné pohledávce ČS a Podmíněné pohledávce CB a dále závazky související 
s vypořádáním Rozvrhových rezerv (ať už mimo rozvrh příslušným věřitelům nebo v rámci 
rozvrhu Podmíněných pohledávek) mezi věřitele Rozvrhových pohledávek podle části 9.3. 

[179] Krom toho bude mít Dlužník závazky vůči věřitelům pohledávek uvedených v části 9.9, kteří 
souhlasili s pozdější úhradou ve smyslu § 348 odst. 1 písm. e) InsZ, a to zejména 
z Vypořádacích úvěrů a z Provozního úvěru. Dlužník bude splácet pohledávky z těchto úvěrů 
následovně:

(a) Provozní úvěr 

(i) Dlužník splatí čerpaný Provozní úvěr bez zbytečného odkladu poté, co bude 
disponovat dostatečnými volnými peněžními prostředky pro splacení 
Provozního úvěru, pokud tím však neohrozí splácení Základní pohledávky ČS 
dle článku [120], pokud tím nezpůsobí úpadek Dlužníka a pokud daná splátka 
nezpůsobí v následujícím období záporný výsledek krátkodobých peněžních 
toků (cash flow) Dlužníka. Bez ohledu na výše uvedené splatí Dlužník 
provozní úvěr nejpozději 31.12.2017. 

(b) Vypořádací úvěr I 

(i) Jistinu Vypořádacího úvěru I bude Dlužník splácet následovně:

Splatnost Částka splátky
do 31.12.2017, ne však dříve, 
než bude splacena splátka 
základní pohledávky ČS dle 
článku [120] písm. (a).

2.000.000,- Kč

do 31.12.2018, ne však dříve, 2.000.000,- Kč
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než budou splaceny splátky 
Základní pohledávky ČS dle 
článku [120] písm. (a) a (b).
do 31.12.2019, ne však dříve, 
než budou splaceny splátky 
Základní pohledávky ČS dle 
článku [120] písm. (a), (b) a 
(c).

12.000.000,- Kč

do 31.12.2020, ne však dříve, 
než budou splaceny splátky 
Základní pohledávky ČS dle 
článku [120] písm. (a), (b), (c) 
a (d).

24.000.000,- Kč

ne dříve, než budou splaceny 
splátky Základní pohledávky 
ČS dle článku [120] písm. (a), 
(b), (c) a (d), nejpozději však 
dne 31.12.2021.

85.000.000,- Kč

(ii) Dlužník je oprávněn požádat věřitele Vypořádacího úvěru I o snížení 
kterékoliv z výše uvedených splátek s výjimkou splátky splatné ke dni 
31.12.2021. Věřitel je povinen schválit odložení splátky v přiměřeném rozsahu 
pokud z dokumentů předložených Dlužníkem, o jejichž pravdivosti nemá 
věřitel pochybnosti, vyplývá, že uhrazení celé splátky by způsobilo úpadek 
Dlužníka. Poslední splátka jistiny se navýší o částku, o kterou byly předchozí 
splátky sníženy tímto způsobem.

(iii) Předčasné splacení Vypořádacího úvěru I nebo jeho postoupení je možné 
pouze s předchozím písemným souhlasem České spořitelny, která takový 
souhlas nebude bezdůvodně odpírat za předpokladu, že zůstane zachován 
dohodnutý způsob splácení.

(c) Vypořádací úvěr II

(i) Jistina Vypořádacího úvěru II (včetně kapitalizovaných úroků) je splatná dne 
31.12.2021.

(ii) Předčasné splacení Vypořádacího úvěru II nebo jeho postoupení je možné 
pouze s předchozím písemným souhlasem České spořitelny, která takový 
souhlas nebude bezdůvodně odpírat za předpokladu, že zůstane zachován 
dohodnutý způsob splácení. 

(d) Splácení Vypořádacích úvěrů dle písm. (b) a (c) tohoto článku [179], s výjimkou 
posledních splátek, které je Dlužník povinen splatit k 31.12.2021 bez ohledu na 
ustanovení tohoto písmena (d), nesmí ohrozit splácení Základní pohledávky ČS dle 
článku [120] a nesmí způsobit v následujícím období záporný výsledek krátkodobých 
peněžních toků (cash-flow) Dlužníka.

17. URČENÍ OSOBY INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE A NAVRŽENÍ ZNALCE 

[180] Podle § 25 odst. 1 InsZ se insolvenčním správcem určuje Ing. Lee Louda, insolvenční správce 
se zvláštním povolením, se sídlem Praha 1, Vodičkova 41, 110 00. IS splňuje podmínky 
uvedené v § 21 až 24 a v § 25 odst. 3 InsZ.

[181] Podle § 153 odst. 1 InsZ se navrhuje znalec za účelem ocenění majetkové podstaty, a to 
společnost A-Consult plus, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Palladium, Na Poříčí 3a, PSČ 
11000, IČO: 41186907.
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

[182] Reorganizační plán nabude účinnosti v Den účinnosti RP.

[183] Změny tohoto Reorganizačního plánu mohou být po Dni účinnosti provedeny pouze v souladu 
s § 361 InsZ. Změna Reorganizačního plánu nabývá účinnosti okamžikem rozhodnutí o jejím 
schválení Insolvenčním soudem. Do schválení Reorganizačního plánu insolvenčním soudem 
může Dlužník navrhnout změnu Reorganizačního plánu v souladu s § 350 odst. 3 InsZ.

[184] Převod nebo přechod přihlášené pohledávky může nastat až do Splnění RP pouze postupem 
podle § 18 InsZ. Postoupení přihlášené pohledávky nemá vliv na Reorganizační plán. 
Postupník přihlášené pohledávky vstupuje v příslušném rozsahu do práv svého předchůdce. 
Dojde-li k postoupení přihlášené pohledávky před Dnem účinnosti RP a bude-li to pro 
schválení Reorganizačního plánu soudem nutné, zohlední postoupení Dlužník procesní 
aktualizací Reorganizačního plánu. Převod nebo přechod pohledávky založené 
Reorganizačním plánem může nastat pouze se současným převodem nebo přechodem 
přihlášené pohledávky. Dojde-li po Dni účinnosti RP do Splnění RP ke zpětvzetí přihlášené 
pohledávky nebo jinému skončení účasti přihlášeného věřitele v Insolvenčním řízení, dojde 
zároveň k zániku pohledávky příslušného věřitele vůči Dlužníkovi založené Reorganizačním 
plánem. V případě, že dojde k částečnému zpětvzetí přihlášené pohledávky, zanikne 
pohledávka založená Reorganizačním plánem v poměru odpovídajícím tomuto zpětvzetí. 

[185] Veškerá práva a závazky Dlužníka a věřitelů vyplývající z Reorganizačního plánu jakož i práva 
a povinnosti týkající se jednotlivých pohledávek za Dlužníkem upravených Reorganizačním 
plánem, se ode Dne účinnosti RP řídí českým právem.

[186] Veškerá oznámení související s Reorganizačním plánem a jeho plněním budou doručována: 

(a) Dlužníkovi na adresu:

Jihlava - Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741

(b) IS na adresu:

Praha 1, Vodičkova 41, 110 00

(c) Věřitelům na adresy uvedené v seznamu pohledávek zveřejněném v insolvenčním 
rejstříku, 

eventuálně do jejich datových schránek, bude-li tato forma doručování přípustná. 

[187] Každý ze shora uvedených subjektů je oprávněn změnit svou doručovací adresu pro účely 
Reorganizačního plánu písemným oznámením ostatním účastníkům Insolvenčního řízení. 
Toto oznámení lze učinit rovněž prostřednictvím zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

[188] Žádné prodlení s výkonem práva ani oznámení o pozdržení výkonu práva dle tohoto 
Reorganizačního plánu ze strany jakéhokoliv věřitele nebude interpretováno jako vzdání se 
práv, které věřitel má dle tohoto Reorganizačního plánu anebo jinak, a souhlas s tímto 
Reorganizačním plánem nebude pokládán (nedojde-li k nabytí účinnosti Reorganizačního 
plánu) za vzdání se práv.
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PŘÍLOHA Č. 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA DLUŽNÍKA ZA ROK 2014
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PŘÍLOHA Č. 2
MEZIVĚŘITELSKÁ DOHODA
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Česká spořitelna, a.s.
jako První věřitel 

MOTO CAPITAL a.s.
jako Druhý věřitel 

MOTORPAL, a.s.
jako Dlužník

MEZIVĚŘITELSKÁ DOHODA  

[●] 
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TUTO MEZIVĚŘITELSKOU DOHODU (dále jen "Dohoda") uzavřely: 

(1) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 
(dále jen "První věřitel")

(2) MOTO CAPITAL a.s., identifikační číslo 046 32 842, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 
186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 21202 (dále jen "Druhý věřitel");

(3) MOTORPAL, a.s., identifikační číslo 276 22 819, se sídlem Jihlava - Staré Hory, Humpolecká 
313/5, PSČ 58741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 
B, vložka 5156 (dále jen "Dlužník")

(První věřitel, Druhý věřitel a Dlužník dále také "Smluvní strany" nebo jednotlivě "Smluvní
strana").

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) První věřitel a Druhý věřitel jsou nebo se stanou na základě Reorganizačního plánu, jak je 
definován níže, věřiteli Dlužníka, ohledně jehož úpadku je Krajským soudem v Brně (dále jen 
"Insolvenční soud") vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. [●] (dále jen "Insolvenční řízení").

(B) V rámci Insolvenčního řízení byl Insolvenčním soudem dne [●] pravomocně schválen 
reorganizační plán Dlužníka (dále jen "Reorganizační plán"), který ke dni uzavření této 
Dohody dosud nenabyl účinnosti; Smluvní strany očekávají, že Reorganizační plán nabude 
účinnosti k [●]. 

(C) Reorganizační plán předpokládá uzavření této Smlouvy jako významnou smlouvu, která má 
být podle Reorganizačního plánu po jeho schválení (právní moci usnesení o schválení 
Reorganizačního plánu) uzavřena.  

(D) První věřitel je členem bankovního syndikátu a má vůči Dlužníkovi z titulu své participace na 
syndikátu podmíněnou pohledávku ve výši [242m] Kč. Prvnímu věřiteli ke dni účinnosti 
Reorganizačního plánu vznikne vůči Dlužníkovi pohledávka ve výši [145m Kč] (dále jen 
"Základní pohledávka ČS"), jejíž další vlastnosti jsou ode Dne účinnosti RP určeny dohodou 
o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní pohledávkou ČS ze dne [___] 
(dále jen "Dohoda o Základní pohledávce ČS").

(E) Základní pohledávka ČS bude v souladu s čl. [6.2.2] Reorganizačního plánu zajištěna  

(I) zástavním právem k Movitým věcem, jak jsou tyto definovány v Reorganizačním 
plánu, zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne [●] ve 
formě notářského zápisu sepsaného notářem [●] č. [●] (dále jen "Zástavní smlouva
ČS I");

(II) zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku a z pojistných smluv zřízeným 
na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne [●] ve formě notářského 
zápisu sepsaného notářem [●] č. [●] a zástavním právem k pohledávkám z účtů 
zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne [●] ve formě 
notářského zápisu sepsaného notářem [●] č. [●] (dále jen "Zástavní smlouvy ČS II");

(III) zástavním právem k Ochranným známkám, jak jsou tyto definovány
v Reorganizačním plánu, zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva 
(ochranným známkám dle české legislativy) uzavřené dne [●] a smlouvy o zřízení 
zástavního práva (k ochranným známkám Společenství) uzavřené dne [_] (dále jen 
"Zástavní smlouvy ČS III");

(IV) zástavním právem k Nemovitým věcem, jak jsou tyto definovány v Reorganizačním 
plánu, zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavření dne [●] (dále 
jen "Zástavní smlouva ČS IV", a spolu se Zástavní smlouvou ČS I, Zástavními 
smlouvami ČS II a Zástavními smlouvami ČS III dále jen „Registrované zástavní
smlouvy ČS“);
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zástavním právem k závodu (podniku) Dlužníka, které bude zřízené na základě 
smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu ve formě notářského zápisu (dále jen 
"Zástavní smlouva ČS V") kterou uzavře Dlužník s Prvním věřitelem poté, co dojde 
k (i) zápisu zástavních práv zřizovaných dle Registrovaných zástavních smluv ČS 
v prvním pořadí do odpovídajících rejstříků a seznamů a následně (ii) zápisu 
Registrovaných zástavních práv Investora (jak jsou definována níže) v druhém pořadí 
do odpovídajících rejstříků a seznamů; 

(Nemovité věci, Movité věci, Pohledávky k zastavení, Ochranné známky a závod Dlužníka 
jsou dále společně označované jen jako "Předměty zástav").

(F) Druhý věřitel uzavřel dne [●] Smlouvu o vypořádacím úvěru I, jak je tato definována 
Reorganizačním plánem (dále jen "Smlouva o vypořádacím úvěru I"), na jejímž základě se 
zavázal poskytnout Dlužníkovi úvěr ve výši [125.000.000 Kč] za účelem vypořádání 
pohledávky společnosti COMMERZBANK Aktiengesellschaft.  

(G) Peněžní prostředky na základě Smlouvy o vypořádacím úvěru I budou Dlužníkovi poskytnuty 
ke dni účinnosti Reorganizačního plánu, a to z vázaného účtu vedeného [____]. Pohledávky 
Druhého věřitele vyplývající ze Smlouvy o vypořádacím úvěru I budou v souladu s touto 
Dohodou zajištěny zástavními právy druhého pořadí k Předmětům zástavy, a to konkrétně: 

(I) zástavním právem k Movitým věcem, jak jsou tyto definovány v Reorganizačním 
plánu, zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne [●] ve 
formě notářského zápisu sepsaného notářem [●] č. [●] (dále jen "Zástavní smlouva
Investora I");

(II) zástavním právem k pohledávkám z obchodního styku, z pojistných smluv zřízeným 
na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne [●] a zástavním právem 
k pohledávkám z účtů zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva 
uzavřené dne [●] (dále jen "Zástavní smlouva Investora II");

(III) zástavním právem k Ochranným známkám, jak jsou tyto definovány
v Reorganizačním plánu, zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva 
(ochranným známkám dle české legislativy) uzavřené dne [●] a smlouvy o zřízení 
zástavního práva (k ochranným známkám Společenství) uzavřené dne [_] (dále jen 
"Zástavní smlouvy Investora III");

(IV) zástavním právem k Nemovitým věcem, jak jsou tyto definovány v Reorganizačním 
plánu, zřízeným na základě smlouvy o zřízení zástavního práva uzavření dne [●] (dále 
jen "Zástavní smlouva Investora IV", a spolu se Zástavní smlouvou ČS I, Zástavními 
smlouvami ČS II a Zástavními smlouvami ČS III dále jen "Registrované zástavní
smlouvy Investora“);

(V) zástavním právem k závodu (podniku) Dlužníka, které bude zřízené na základě 
smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu ve formě notářského zápisu (dále jen 
"Zástavní smlouva Investora V") kterou uzavře Dlužník s Druhým věřitelem poté, co 
dojde k (i) zápisu zástavních práv zřizovaných dle Registrovaných zástavních smluv 
ČS v prvním pořadí do odpovídajících rejstříků a seznamů a následně (ii) zápisu 
Registrovaných zástavních práv Investora (jak jsou definována níže) v druhém pořadí 
do odpovídajících rejstříků a seznamů a (iii) zápisu zástavního práva zřízeného dle 
Zástavní smlouvy ČS V do notářského rejstříku zástav; 

(H) Druhý věřitel uzavřel dne [●] Smlouvu o vypořádacím úvěru II, jak je tato definována 
Reorganizačním plánem (dále jen "Smlouva o vypořádacím úvěru II"), na jejímž základě se 
zavázal poskytnout Dlužníkovi úvěr ve výši [54.000.000 Kč] za účelem vypořádání pohledávky 
nezajištěných věřitelů. Peněžní prostředky na základě Smlouvy o vypořádacím úvěru II budou 
Dlužníkovi poskytnuty ke dni účinnosti Reorganizačního plánu, a to z vázaného účtu 
vedeného [___________].

(I) Druhý věřitel uzavřel dne [●] Smlouvu o provozním úvěru, jak je tato definována 
Reorganizačním plánem (dále jen "Smlouva o provozním úvěru"), na jejímž základě se 
zavázal poskytnout Dlužníkovi úvěr ve výši [60.000.000 Kč] za účelem zajištění provozu 
podniku Dlužníka. Peněžní prostředky na základě Smlouvy o provozním úvěru budou 
Dlužníkovi poskytnuty poté, kdy budou splněny podmínky pro úvěrové financování uvedené 
v insolvenčním zákoně, a to na zvláštní účty zřízené Dlužníkem v souladu se Smlouvou 
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o provozním úvěru.  

(J) Pohledávky Druhého věřitele ze Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o vypořádacím 
úvěru II a ze Smlouvy o provozním úvěru tak jsou ve smyslu § 168 odst. 2 písm. g) 
insolvenčního zákona pohledávkami za majetkovou podstatou Dlužníka a Reorganizačním 
plánem nebyly, s výjimkou zřízení zajištění těchto pohledávek jak je uvedeno dále, nijak 
dotčeny. 

SE STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 

1. PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Zástavní práva

Dle Reorganizačního plánu (a dle dohody Smluvních stran) platí, že (přičemž Investorem se 
rozumí Druhý věřitel): 

[1] Dlužník bezprostředně poté, kdy notář vymaže Stávající zajištění k závodu Dlužníka 
z rejstříku zástav, uzavře tyto smlouvy: 

(a) Zástavní smlouvu ČS I, ve formě notářského zápisu; 

(b) Zástavní smlouvy ČS II, ve formě notářského zápisu; 

(c) Zástavní smlouvy ČS III;  

(d) Zástavní smlouvu ČS IV; 

(e) Zástavní smlouvu ČS MMZ; a 

(e) Mezivěřitelskou dohodu.  

[2] Na základě smluv uvedených v článku [1] výše (i) notář, který sepsal Zástavní 
smlouvu ČS I a Zástavní smlouvy ČS II, zapíše zástavní práva jimi zřízená do rejstříku zástav, 
čímž České spořitelně vznikne zástavní právo k Movitým věcem v prvním pořadí a k 
Pohledávkám k zastavení v prvním pořadí a dále (ii) Dlužník: 

(a) ve vztahu k Ochranným známkám:

(i) podá návrh na výmaz Stávajícího zajištění k ochranným známkám; a 

(ii) požádá o zápis zástavního práva k Ochranným známkám na základě 
Zástavních smluv ČS III. 

(b) ve vztahu k Nemovitým věcem: 

(i) podá návrh na výmaz Stávajícího zajištění k nemovitým věcem z katastru 
nemovitostí; a

(ii) podá návrh na zápis zástavního práva k Nemovitým věcem na základě 
Zástavní smlouvy ČS IV. 

[3] Dlužník bezprostředně poté, kdy zástavní práva zřízená ve prospěch České spořitelny 
na základě zástavních smluv uvedených v článku [1] pravomocně vzniknou na základě zápisu 
v příslušném veřejném seznamu či rejstříku, uzavře tyto smlouvy: 

(a) Zástavní smlouvu Investora I;

(b) Zástavní smlouvu Investora II;

(c) Zástavní smlouvu Investora III; a
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(d) Zástavní smlouvu Investora IV.

[4] Na základě smluv uvedených v článku [3] výše (i) vznikne Investorovi zástavní právo 
k Pohledávkám k zastavení na základě Zástavní smlouvy Investora II ve druhém pořadí a dále 
(ii) Dlužník podá návrh na zápis zástavního práva ve druhém pořadí k Movitým věcem na 
základě Zástavní smlouvy Investora I, zástavního práva ve druhém pořadí k Ochranným 
známkám na základě Zástavní smlouvy Investora III s poznámkou o přednostním pořadí 
zástavního práva podle Zástavních smluv ČS III dle Mezivěřitelské dohody a zástavního práva 
ve druhém pořadí k Nemovitým věcem na základě Zástavní smlouvy Investora IV. 

[5] Nejpozději do 5 pracovních dní poté, kdy dojde k zápisům zástavních práv podle 
článků [2] a [4] do příslušných veřejných seznamů a rejstříků Dlužník uzavře s Českou 
spořitelnou Zástavní smlouvu ČS V a ihned po její účinnosti Dlužník s Investorem uzavře 
Zástavní smlouvu Investora V. České spořitelně vznikne na základě Zástavní smlouvy ČS V 
k zajištění dluhu odpovídajícího Základní pohledávce ČS zástavní právo k závodu Dlužníka a 
Investorovi vznikne na základě Zástavní smlouvy Investora V k zajištění dluhu odpovídajícího 
pohledávce Investora z Vypořádacího úvěru I zástavní právo k závodu Dlužníka. Zástavní 
právo zřízené podle Zástavní smlouvy Investora V bude mít pořadí za zástavním právem 
České spořitelny zřízeným podle Zástavní smlouvy ČS V, a to dle Mezivěřitelské dohody. 
Zápis zástavního práva k závodu Dlužníka do notářského rejstříku zástav provede notář, který 
sepsal Zástavní smlouvu ČS V a Zástavní smlouvu Investora V. Česká spořitelna a Investor 
zároveň společně požádají o zápis Mezivěřitelské dohody (tj. dohody o pořadí zajištění v ní 
obsažené) do notářského rejstříku zástav.  

1.2 Žádné změny Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o vypořádacím úvěru II a 
Smlouvy o provozním úvěru 

(a) Smluvní strany se dohodly, že Druhý věřitel a Dlužník nejsou oprávněni (i) měnit 
podmínky Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o vypořádacím úvěru II a 
Smlouvy o provozním úvěru, a (ii) postoupit či převést zčásti či zcela práva a 
povinnosti Druhého věřitele a Dlužníka ze Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o 
vypořádacím úvěru II a Smlouvy o provozním úvěru na třetí osoby bez předchozího 
písemného souhlasu Prvního věřitele. 

(b) První věřitel neodepře udělit souhlas dle písm. (a) bez rozumného důvodu; za 
rozumný důvod se považuje především skutečnost, že navrhovaná změna či převod 
by mohla zhoršit nebo mít negativní vliv na právní nebo faktické postavení Prvního
věřitele. Ve vztahu k postoupení pohledávek Druhého věřitele první věta platí pouze v 
případě, že osoba, na kterou Druhý věřitel zamýšlí postoupit svá práva a povinnosti, 
převezme veškeré povinnosti Druhého věřitele vůči Prvnímu věřitele dle této Smlouvy. 

1.3 Splácení Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o vypořádacím úvěru II a Smlouvy o 
provozním úvěru 

(a) Smluvní strany se dohodly, že Dlužník nesmí přistoupit k úhradě jakékoli splátky nebo 
její části (nebo umožnit, aby došlo k úhradě jakékoli splátky nebo její části jakýmkoli 
jiným způsobem) úvěrů poskytnutých v rámci Smlouvy o vypořádacím úvěru I, 
Smlouvy o vypořádacím úvěru II a Smlouvy o provozním úvěru tehdy, pokud by daná 
splátka způsobila nebo mohla způsobit v následujícím období záporný výsledek 
krátkodobých peněžních toků (cash-flow) Dlužníka.

(b) Za tím účelem Dlužník alespoň deset Pracovních dnů před jakoukoliv zamýšlenou 
splátkou dle Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o vypořádacím úvěru II a 
Smlouvy o provozním úvěru předloží Prvnímu věřiteli a Druhému věřiteli písemné 
potvrzení finančního ředitele Dlužníka ve formě (i) přehledu krátkodobých peněžních 
toků (cash-flow) Dlužníka za bezprostředně předcházející kalendářní měsíc a (ii) 
projekce krátkodobých peněžních toků (cash-flow) Dlužníka na následujících
devadesát dnů, přičemž každá taková projekce peněžních toků bude obsahovat i 
srovnání údajů v ní obsažených s údaji obsaženými v bezprostředně předcházející 
projekci peněžních toků. 
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(c) Požádá-li První věřitel do pěti Pracovních dnů od doručení podkladů dle písm. (b) 
výše Dlužníka (s tím, že takovou žádost zašle na vědomí Druhému věřiteli) o kontrolu 
správnosti těchto podkladů externím finančním poradcem, zajistí Dlužník kontrolu 
správnosti těchto podkladů externím finančním poradcem akceptovatelným pro 
Prvního věřitele a ověření splnění předpokladů dle písm. (a). Do doby předložení 
zprávy externího finančního poradce Prvnímu a Druhému věřiteli Dlužník neprovede 
žádnou splátku.

(d) Ustanovení tohoto článku 1.3 se nevztahují na konečnou splatnost dluhů Dlužníka dle 
Smlouvy o provozním úvěru (k 29.12.2017), Smlouvy o vypořádacím úvěru I (k 
31.12.2021) a Smlouvy o vypořádacím úvěru II (k 31.12.2021) a žádným způsobem 
neomezují povinnost Dlužníka provést úhradu všech dluhů v souladu s příslušnou 
smluvní dokumentací k datu konečné splatnosti. Pro vyloučení pochybností strany 
ujednávají, že ustanovení tohoto článku 1.3 a ani žádné jiné ujednání v této Dohodě 
nepředstavují ujednání o podřízenosti pohledávek Druhého věřitele vůči pohledávkám 
Prvního věřitele.  

1.4 Smluvní pokuta

(a) V případě nesplnění povinnosti dle článku 1.2, a/nebo článku 2.1 této Dohody ze 
strany Druhého věřitele a/nebo Dlužníka vzniká Prvnímu věřiteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 5.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení Druhého věřitele 
a/nebo Dlužníka. Smluvní pokuta bude splatná do 5 dnů od zaslání oznámení Prvního 
věřitele o aplikaci smluvní pokuty Druhému věřiteli a/nebo Dlužníkovi. Druhý věřitel 
není povinen hradit smluvní pokutu dle tohoto písm. (a) v případě, že (i) Druhý věřitel 
přestane být z důvodů výkonu zástavního práva k akciím Dlužníka Prvním věřitelem 
jediným akcionářem Dlužníka anebo (ii) dojde k přeměně reorganizace Dlužníka na 
konkurs anebo ke zrušení rozhodnutí o schválení Reorganizačního plánu. 

(b) V případě nesplnění povinnosti dle článku 1.3 této Dohody ze strany Druhého věřitele 
a/nebo Dlužníka vzniká Prvnímu věřiteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč 
za každý jednotlivý případ porušení Druhého věřitele a/nebo Dlužníka. Smluvní pokuta 
bude splatná do 30 dnů od zaslání oznámení Prvního věřitele o aplikaci smluvní 
pokuty Druhému věřiteli a/nebo Dlužníkovi. Druhý věřitel není povinen hradit smluvní 
pokutu dle tohoto písm. (b) v případě, že: (i) případnou částku uhrazenou Dlužníkem v 
rozporu s článkem 1.3 do 15 dní od doručení výzvy Prvního věřitele k úhradě smluvní 
pokuty uhradí zpátky na účet Dlužníka, nebo (ii) bude oprávněně spoléhat na výhled 
zaslaný dle písmena (b), popřípadě (požádá-li První věřitel o jeho předložení) dle 
písm. (c) článku 1.3.  

1.5 Splatnost pohledávek Druhého věřitele 

Uplatní-li První věřitel na základě Dohody o základní pohledávce ČS právo na okamžité 
splacení Základní pohledávky ČS vůči Dlužníkovi a stane-li se z takového důvodu Základní 
pohledávka ČS okamžitě splatnou, může Druhý věřitel učinit pohledávky Druhého věřitele ze 
Smlouvy o vypořádacím úvěru I, Smlouvy o vypořádacím úvěru II a ze Smlouvy o provozním 
úvěru okamžitě splatné, nejdříve však k datu, které nastane 60 dnů po splatnosti Základní 
pohledávky ČS. 

2. ODŠKODNĚNÍ NÁKLADŮ ZPENĚŽENÍ V PŘÍPADĚ KONKURZU DLUŽNÍKA 

2.1 Druhý věřitel se ve smyslu § 2890 a násl. Občanského zákoníku bezpodmínečně 
a neodvolatelně dále zavazuje, že  

(a) v případě, že bude rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek Dlužníka; 

(b) v rámci takového konkurzu dojde ke zpeněžení Předmětů zástavy dle insolvenčního 
zákona, a to ať již formou prodeje podniku (závodu) či jeho části anebo formou 
rozprodeje majetku; a
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(c) výtěžek zpeněžení Předmětů zástavy vydaný v rámci konkurzu Prvnímu věřiteli 
nebude postačovat na úhradu 100% Základní pohledávky ČS; 

Druhý věřitel uhradí Prvnímu věřiteli jakoukoli částku, která bude z výtěžku zpeněžení 
Předmětů zástavy ve skutečné výši odečtena a o kterou bude zkráceno uspokojení Základní 
pohledávky ČS z titulu (i) nákladů spojených se zpeněžením a náklad spojený se správou 
Předmětů zástavy dle § 298 insolvenčního zákona, a jako (ii) nákladů odměny insolvenčního 
správce, a to maximálně do výše uspokojení, které Druhý věřitel obdrží v rámci konkurzu 
vedeného na majetek Dlužníka. Druhý věřitel je povinen uhradit takovou částku Prvnímu 
věřiteli do 15 dní od doručení písemné výzvy Prvního věřitele, ne však dříve, než 10 dní poté, 
co obdrží příslušnou částku uspokojení v rámci konkurzu vedeného na majetek Dlužníka. 

2.2 Částku nákladů spojených se zpeněžením a se správou Předmětů zástavy převyšující 
omezení stanovená v § 298 odst. 4 insolvenčního zákona (jak může být případně změněn) je 
Druhý věřitel dle článku 2.1 povinen uhradit Prvnímu věřiteli pouze v případě, že (i) Druhý 
věřitel udělil souhlas k pokynu Prvního věřitele, v jehož důsledku takové náklady vznikly, 
anebo k souhlasu Prvního věřitele se vznikem či úhradou takových nákladů anebo 
(ii) insolvenční soud rozhodl o tom, že se na omezení stanovená v § 298 odst. 4 insolvenčního 
zákona (jak může být případně změněn) nepřihlíží. 

2.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že pokud Druhý věřitel v rámci 
konkurzu vedeného na majetek Dlužníka obdrží uspokojení nižší než částka dle čl. 2.1 výše, 
uhradí Prvnímu věřiteli maximálně částku, kterou obdržel v rámci konkurzu vedeného na 
majetek Dlužníka. Pokud Druhý věřitel v rámci konkurzu vedeného na majetek Dlužníka 
nebude vůbec uspokojen, není povinen uhradit dle této Dohody Prvnímu věřiteli ničeho. 

2.4 Závazek Druhého věřitele dle této druhé části Smlouvy (Odškodnění nákladů zpeněžení v 
případě konkurzu dlužníka) bez dalšího zaniká v případě, že dojde k plnému splacení 
Základní pohledávky ČS. 

3. PŘEVOD A POSTOUPENÍ 

3.1 Druhý věřitel a Dlužník nejsou oprávněni postoupit ani převést tuto Dohodu, jakoukoli její část 
ani jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

3.2 První věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující první věřitel“) je oprávněn postoupit 
či převést tuto Dohodu, jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající 
na třetí osobu, či s takovou třetí osobou ujednat převzetí dluhu vyplývajícího z této Dohody 
s tím, že povinnost Druhého věřitele dle článku 2 této Dohody přetrvává pouze v případě, kdy 
takovou třetí osobou je osoba, která je součástí koncernu Erste Group (taková třetí osoba pro 
účely tohoto článku dále jen „Nový první věřitel“).

3.3 Od okamžiku, kdy se takové postoupení či převod uvedený v odstavci 3.2 výše stane 
účinným, se Existující první věřitel osvobozuje od svých povinností z této Dohody v rozsahu, 
v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového prvního věřitele, příp. převzaty Novým 
prvním věřitelem, nebo které vzniknou z této Dohody nebo její části postoupené na Nového 
prvního věřitele, a Existující první věřitel nebude nijak ručit ani nebude jinak odpovídat za 
splnění těchto povinností ani za jejich případné porušení. Ustanovení § 1899 občanského 
zákoníku se v případě takového postoupení či převodu nepoužije. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat za účelem zápisu pořadí zástavních práv 
k Předmětům zástavy dle této Dohody do rejstříku zástav, katastru nemovitostí a do rejstříku 
ochranných známek či dalších rejstříků a evidencí v případě, že jsou takové zápisy 
předmětnými zástavními smlouvami předpokládány.

4.2 Pokud některé ustanovení této Dohody bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, 
neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena 
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platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody, ani platnost a vymahatelnost
tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové
protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním 
jiného ustanovení formou dodatku k této Dohodě, které (i) nejlépe vede k dosažení původního 
obchodního záměru Smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s 
příslušnými právními předpisy. 

4.3 Sdělení nebo dokumenty, které má jedna Smluvní strana doručit dle této Dohody jiné Smluvní 
straně, budou doručovány na následující adresy: 

v případě Prvního věřitele: 

Česká spořitelna, a.s. 

K rukám: [●]

Adresa: [●]

Tel.: [●]

Fax: [●]

v případě Druhého věřitele: 

MOTO CAPITAL a.s.

K rukám:  Jiří Zaoralek, statutární ředitel 

Adresa: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8

Tel.: [●]

Fax.: [●]

v případě Dlužníka: 

MOTORPAL, a.s.

k rukám: CEO

Adresa: Humpolecká 313/5, 587 14 Jihlava

Tel.: +420 567 132 364

Fax: +420 567 132 349

Jakákoli sdělení, oznámení, instrukce či jiné dokumenty doručované dle této Dohody budou v 
českém jazyce, nebo pokud budou v jazyce jiném, k nim bude přiložen překlad do českého 
jazyka. V případě rozporu mezi českým jazykem a jakýmkoli takovým jiným jazykem bude 
rozhodující české znění. Jakékoli dokumenty doručované na základě této Dohody mohou být 
doručovány osobně nebo kurýrem nebo zaslány faxem Smluvní straně, jíž mají byt doručeny, 
na adresu uvedenou v tomto článku 4.2), případně na takovou jinou adresu, kterou Smluvní 
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strana oznámila jiné Smluvní straně v souladu s tímto článkem 4.2. Jakákoli sdělení, 
oznámení, instrukce či jiné dokumenty budou považovány za učiněné (i) v případě oznámení 
osobně nebo kurýrem, v okamžiku doručení, nebo (ii) v případě zaslání faxem, v okamžiku, 
kdy zasilatel obdrží z přístroje, z nějž bylo oznámení zasíláno, takové potvrzení nebo 
oznámení o přenosu, které potvrdí odeslání oznámení v jeho úplnosti na přístroj adresáta 

4.4 Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku 

4.4.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 545 (v rozsahu, v jakém stanoví, že
zvyklosti vyvolávají právní následky právního jednání), § 558 odst. 2 (v rozsahu, v
jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež 
nemá donucující účinky), § 1728 a 1729 (v rozsahu, ve kterém tato ustanovení 
stanoví povinnosti Smluvních stran či stanoví, že jednání Smluvních stan je 
nepoctivé), § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 1936, §
1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, §
2900 až 2903 (v rozsahu, ve kterém tato ustanovení stanoví povinnosti Smluvních
stran) a § 2950 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

4.4.2 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

4.5 Tato Dohoda a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Dohody se řídí českým 
právem.

4.6 K řešení sporů vzniklých z této Dohody nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Dohody nebo 
jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Dohody), ledaže kogentní
ustanovení obecně závazných předpisů stanoví jinak. 

4.7 Tato Dohoda nabývá účinnosti ke dni účinnosti Reorganizačního plánu a její účinnost zaniká 
k datu úplné úhrady Základní pohledávky ČS.

4.8 Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá ze 
Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena svobodně a vážně, dále prohlašují, 
že se s obsahem této Dohody seznámily, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany tuto Dohodu PODEPSALY:

První věřitel
Česká spořitelna, a.s. 

__________________________________

Jméno:   [●] 
Funkce:  [●] 
Datum:   [●] 

__________________________________

Jméno:   [●] 
Funkce:  [●] 
Datum:   [●]
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Druhý věřitel
MOTO CAPITAL a.s.

__________________________________

Jméno:   [●] 
Funkce:  [●] 
Datum:   [●] 

Dlužník
MOTORPAL, a.s.

__________________________________

Jméno:   [●] 
Funkce:  [●] 
Datum:   [●] 
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PŘÍLOHA Č. 3
PROHLÁŠENÍ O OCHOTĚ POSKYTNOUT PROVOZNÍ ÚVĚR
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PŘÍLOHA Č. 4
SMLOUVA O ÚPISU AKCIÍ
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PŘÍLOHA Č. 5
NÁVRH SMLOUVY O VÁZANÉM ÚČTU
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SMLOUVA O VÁZANÉM ÚČTU 

(1) [___], se sídlem [___], IČO [___], zapsaná v obchodním rejstříku [___] (dále jen "Správce
vázaného účtu");

(2) MOTORPAL, a.s., identifikační číslo 276 22 819, se sídlem na adrese Jihlava - Staré Hory, 
Humpolecká 313/5, PSČ 58741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 5156 (dále jen "Dlužník");

(3) MOTO CAPITAL a.s., identifikační číslo 046 32 842, se sídlem na adrese Sokolovská 394/17, 
Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21202 (dále jen "Investor");

(4) Ing. Lee Louda, jako insolvenční správce Dlužníka, se sídlem Praha 1, Vodičkova 41, 110 00 (dále 
jen "IS"); a

(5) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, společnost založená a existující dle práva Spolkové 
republiky Německo, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková 
republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu 
nad Mohanem pod č. HRB 32000, podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK 
Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 
47610921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
A 7341 (dále jen "Commerzbank")

(Správce vázaného účtu, Dlužník, Investor, IS a Commerzbank dále společně jako "Strany" a každý
jednotlivě jako "Strana")

uzavírají ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen 
„Občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU O VÁZANÉM ÚČTU, 

(dále jen "Smlouva")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

(A) Tato Smlouva je uzavírána v rámci opatření k plnění reorganizačního plánu podniku Dlužníka, 
jehož úpadek řeší Krajský soud v Brně (dále jen "Insolvenční soud") pod sp. zn. [____] (dále
jen "Insolvenční řízení"), jehož aktuální znění je zveřejněno v insolvenčním rejstříku na č.l. 
[____] (dále jen "Reorganizační plán"). Rozhodnutím ze dne [____], č.j. [____] Insolvenční 
soud povolil reorganizaci podniku Dlužníka (dále jen "Rozhodnutí o povolení reorganizace").

(B) Podle smlouvy o vypořádacím úvěru I uzavřené mezi Dlužníkem a Investorem dne [__] (dále jen 
"Smlouva o vypořádacím úvěru I") za účelem plnění Reorganizačního plánu má Investor 
povinnost složit na vázaný účet peněžní prostředky ve výši 125.000.000,- Kč tak, aby je mohl 
Dlužník čerpat jako úvěr (dále jen "Vypořádací úvěr I") ke dni účinnosti Reorganizačního plánu 
za účelem vypořádání pohledávky Commerzbank v téže výši vůči Dlužníkovi vzniklé na základě 
Reorganizačního plánu ke dni jeho účinnosti (dále jen "Základní pohledávka CB").

(C) Podle smlouvy o vypořádacím úvěru II uzavřené mezi Dlužníkem a Investorem dne [__] (dále 
jen "Smlouva o vypořádacím úvěru II") za účelem plnění Reorganizačního plánu má Investor 
složit na vázaný účet peněžní prostředky ve výši 54.000.000,- Kč tak, aby je mohl Dlužník čerpat 
jako úvěr (dále jen "Vypořádací úvěr II" a společně s Vypořádacím úvěrem I jako "Vypořádací 
úvěry") ke dni účinnosti Reorganizačního plánu za účelem vypořádání pohledávek věřitelů 
skupiny 3 (nezajištění věřitelé) podle Reorganizačního plánu vzniklých ke dni účinnosti 
Reorganizačního plánu (dále jen "Pohledávky nezajištěných věřitelů").

(D) Účelem této Smlouvy je poskytnout jistotu Dlužníkovi, IS, Investorovi a Commerzbank, že 
prostředky z Vypořádacího úvěru I a Vypořádacího úvěru II budou vyplaceny v souladu 
s příslušnou smluvní dokumentací a poskytnout všem stranám odpovídající míru právní jistoty. 

1. VÁZANÉ ÚČTY 

1.1 Správce vázaného účtu na základě této Smlouvy zřídí následující pracovní den po uzavření této 
Smlouvy:
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(a) účet č. [_____] vedený v českých korunách (CZK), IBAN: [____] pod názvem [MOTO-
REORG1] (dále jen "Vázaný účet I")

(b) vázaný účet č. [_____] vedený v českých korunách (CZK), IBAN: [____] pod názvem 
[MOTO-REORG2] (dále jen "Vázaný účet II", spolu s Vázaným účtem I dále jen 
"Vázané účty").

1.2 O zřízení Vázaných účtů bude Správce vázaného účtu neprodleně informovat Strany, a to 
přednostně e-mailem. 

1.3 Prostředky složené na Vázané účty nebudou součástí majetkové podstaty Dlužníka. Za tím 
účelem Správce vázaného účtu vytvoří Vázané účty jako interní účty banky. 

1.4 Strany berou na vědomí, že peněžní prostředky složené na Vázaný účet u Správce vázaného 
účtu, představují vklad pojištěný ve smyslu zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. 

1.5 Správce vázaného účtu se zavazuje spravované částky převzít do své správy a vyplatit je 
v souladu (a jen v souladu) s ustanoveními této Smlouvy.

1.6 Prostředky na Vázaném účtu budou úročeny úrokovou sazbou ve výši [____] % p.a. Úroky 
budou připisovány ke složeným prostředkům a vyplaceny v pracovní den bezprostředně 
následující po výplatě všech částek v souladu s touto Smlouvou. Úroky náleží Investorovi a 
budou uvolněny na Účet investora. Pokud dojde k uvolnění peněžních prostředků z Vázaného 
účtu na Účet IS podle odstavce 2.4(a), náleží úroky Dlužníkovi a budou uvolněny na Účet IS. 

2. SLOŽENÍ PROSTŘEDKŮ NA VÁZANÉ ÚČTY 

2.1 Investor složí v souladu se Smlouvou o vypořádacím úvěru I na Vázaný účet I peněžní 
prostředky ve výši 125.000.000,- Kč nejpozději první pracovní den následující po dni, kdy 
rozhodnutí soudu o schválení Reorganizačního plánu nabude právní moci. 

2.2 Investor složí v souladu se Smlouvou o vypořádacím úvěru II na Vázaný účet II peněžní 
prostředky následujícím způsobem: 

(a) 15.000.000,- Kč do [počet dnů doplněn tak, aby odpovídal 10 dnům od Rozhodnutí 
o povolení reorganizace] dnů od uzavření této Smlouvy (dále jen "První platba"); a

(b) 39.000.000,- Kč nejpozději první pracovní den následující po dni, kdy rozhodnutí soudu 
o schválení Reorganizačního plánu nabude právní moci. 

2.3 O připsání spravovaných částek nebo jakékoliv její části na Vázaný účet je Správce vázaného 
účtu povinen informovat Strany nejpozději následující pracovní den po jejich připsání e-mailem.  

2.4 Složí-li Investor na Vázaný účet II První platbu, avšak nesloží kteroukoliv další platbu uvedenou 
v článku 2.1 anebo článku 2.2 ani do 10 dnů od uplynutí lhůt v těchto článcích uvedených, 
vyplatí Správce vázaného účtu prostředky složené na Vázaném účtu II do výše 5.000.000,- Kč 
na účet IS č. [_____] (dále jen "Účet IS") jako smluvní pokutu (dále jen "Smluvní pokuta"),
kterou se Investor zavázal Dlužníkovi uhradit ve Smlouvě o vypořádacím úvěru I a Smlouvě 
o vypořádacím úvěru II, a to po splnění následujících podmínek: 

(a) Dlužník nebo IS doručí Správci vázaného účtu žádost o uvolnění částky odpovídající 
Smluvní pokutě dle vzoru, který obsahuje PŘÍLOHA 1, na níž budou ověřené podpisy 
oprávněných osob podepisujících za Dlužníka nebo IS a ke které bude připojen 
(i) doklad o tom, že Dlužník nebo IS vyzvali Investora ke složení příslušné částky na 
příslušný Vázaný účet a (ii) doklad o doručení této výzvy Investorovi způsobem dle 
článku 5 této Smlouvy;  

(b) Správce vázaného účtu bude nejpozději následující pracovní den po obdržení žádosti 
o uvolnění částky odpovídající Smluvní pokutě dle písm. (a) e-mailovou zprávou 
informovat o jejím obdržení Investora; oznámení bude obsahovat i kopii této žádosti,
včetně všech příloh; 

(c) Správce vázaného účtu uvolní prostředky odpovídající Smluvní pokutě na Účet IS pouze 
v případě, že do pěti pracovních dní od odeslání zprávy dle písm. (b) Investorovi 
neobdrží od Investora námitku proti výplatě Smluvní pokuty dle vzoru, který obsahuje 
PŘÍLOHA 2, na níž budou ověřené podpisy oprávněných osob podepisujících za 
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Investora a v níž bude přesně vymezen důvod či důvody námitek spolu s podkladovou 
dokumentací a písemným stanoviskem IS k důvodu či důvodům námitek, pro které 
považuje Investor uplatňování Smluvní pokuty za neoprávněné (dále jen "Námitka proti
výplatě smluvní pokuty"); neobdrží-li Investor ke dni podání Námitky proti výplatě 
smluvní pokuty písemné stanovisko IS k oprávněnosti Smluvní pokuty, musí Námitka 
proti výplatě smluvní pokuty obsahovat prohlášení Investora, že ke dni jejího odeslání 
dosud neobdržel písemné stanovisko IS s tím, že v takovém případě je Investor povinen 
stanovisko IS dodat do 10 (deseti) kalendářních dnů, jinak bude po uplynutí této lhůty  
Smluvní pokuta vyplacena v souladu s žádostí podle písm. (a) pracovní den následující
po marném uplynutí této lhůty; 

(d) Obdrží-li Správce vázaného účtu ve výše uvedené lhůtě Námitku proti výplatě smluvní 
pokuty, peněžní prostředky odpovídající Smluvní pokutě složené na Vázaném účtu II 
uvolní na Účet IS anebo na účet Investora č. [____] (dále jen "Účet investora") pouze
na základě pravomocného soudního rozhodnutí anebo na základě společného pokynu 
Investora, IS, Commerzbank a, bude-li mít dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, 
též Dlužníka dle vzoru, který obsahuje PŘÍLOHA 3, podepsaného s úředně ověřenými 
podpisy; odnětí dispozičních oprávnění k majetkové podstatě doloží IS svým 
prohlášením a odpovídajícím rozhodnutím Insolvenčního soudu.  

Správce vázaného účtu současně spolu s výplatou Smluvní pokuty podle písm. (a) tohoto článku 
2.4 vyplatí zbývající částku 10.000.000,- Kč složenou dle čl. 2.2 (a) z Vázaného účtu II na Účet 
investora. IS se současně zavazuje Investorovi, že vydá své stanovisko k důvodu či důvodům 
námitek, pro které považuje Investor uplatňování Smluvní pokuty za neoprávněné tak, aby 
mohlo být přiloženo k Námitkám proti výplatě smluvní pokuty ve lhůtách podle písm. (c) tohoto 
článku.  

3. VÝPLATA PROSTŘEDKŮ PO ÚČINNOSTI REORGANIZAČNÍHO PLÁNU 

3.1 Správce vázaného účtu uvolní: 

(a) peněžní prostředky ve výši 125.000.000,- Kč složené na Vázaný účet I na účet 
Commerzbank č. 10627026/6200 (dále jen "Účet Commerzbank"); a

(b) peněžní prostředky ve výši 54.000.000,- Kč složené na Vázaný účet II na Účet IS; 

v den účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen "Den účinnosti RP") na základě společné 
žádosti IS a Dlužníka dle vzoru, který obsahuje PŘÍLOHA 4, s úředně ověřenými podpisy, bude-
li tato žádost doručena Správci vázaného účtu nejpozději [tři] pracovní dny před Dnem účinnosti 
RP a bude-li:

(i) k této žádosti přiloženo rozhodnutí Insolvenčního soudu vydané v Insolvenčním 
řízení, kterým bude schválený Reorganizační plán Dlužníka, s vyznačenou 
doložkou právní moci;

(ii) v této žádosti obsaženo prohlášení žadatelů spolupodepsané Commerzbank, že 
Den účinnosti RP nastane šestý pracovní den po dni, kdy rozhodnutí o schválení 
Reorganizačního plánu nabude právní moci (s uvedením konkrétního data); 
Správce vázaného účtu je oprávněn vycházet z prohlášení obsaženého v 
žádosti a neověřovat skutečné datum nabytí účinnosti Reorganizačního plánu. 

Bude-li žádost o výplatu prostředků uvedená výše doručena později, než [tři] pracovní dny před 
Dnem účinnosti RP, vyplatí Správce vázaného účtu prostředky do [tří] pracovních dní od 
doručení žádosti. V každém případě však taková žádost o výplatu prostředků dle předchozí věty 
nebude doručena později než v Den účinnosti RP.  

3.2 Správce vázaného účtu nevyplatí prostředky v souladu s čl. 3.1 pouze v případě, že nejpozději 
poslední pracovní den před Dnem účinnosti RP obdrží pokyn IS dle vzoru, který obsahuje 
PŘÍLOHA 5, na němž bude ověřený podpis IS (dále jen "Pokyn IS"), bude-li v takovém Pokynu
IS uvedené, že (a) na Dlužníka byl prohlášen konkurs anebo (b) vykonatelnost rozhodnutí o
schválení Reorganizačního plánu Dlužníka byla odložena rozhodnutím Nejvyššího soudu a 
bude-li zároveň k Pokynu IS přiloženo odpovídající soudní rozhodnutí o prohlášení konkursu 
nebo o odložení vykonatelnosti rozhodnutí o schválení Reorganizačního plánu Dlužníka; IS se 
tímto (vůči Investorovi) zavazuje v případě, že před Dnem účinnosti RP nastane skutečnost 
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uvedená pod písm. (a) anebo (b), udělit Pokyn IS bez zbytečného prodlení. V tom případě 
vyplatí Správce vázaného účtu prostředky z Vázaných účtů pouze na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí anebo na základě společného pokynu Investora, IS, Dlužníka a 
Commerzbank dle vzoru, který obsahuje PŘÍLOHA 7, podepsaného s úředně ověřenými 
podpisy; odnětí dispozičních oprávnění k majetkové podstatě doloží IS svým prohlášením a 
odpovídajícím rozhodnutím Insolvenčního soudu. 

3.3 Správce vázaného účtu uvolní veškeré peněžní prostředky nacházející se na Vázaných účtech 
na Účet Investora (s výjimkou případné Smluvní pokuty, je-li požadováno její uvolnění na Účet 
IS dle čl. 2.4): 

(a) nebude-li do 10 měsíců od data Rozhodnutí o povolení reorganizace, tj. do [doplní se
datum, které následuje 10 měsíců od rozhodnutí o povolení reorganizace], předložena 
žádost dle čl. 3.1; nebo 

(b) již dříve, předloží-li IS žádost dle vzoru, který obsahuje PŘÍLOHA 6, na níž bude 
ověřený podpis IS a která bude obsahovat prohlášení IS, že (a) na Dlužníka byl 
prohlášen konkurs, (b) návrh Reorganizačního plánu byl zamítnut, (c) Dlužníkovi bylo 
odňato dispoziční oprávnění anebo (d) Dlužníkovi bylo odňato přednostní právo 
předložit Reorganizační plán, a bude-li zároveň k žádosti přiložen originál odpovídajícího 
soudního rozhodnutí s vyznačenou právní mocí; IS se tímto (vůči Investorovi) zavazuje 
v případě, že před Dnem účinnosti RP nastane některá ze skutečností uvedených pod 
písm. (a) až (d), předložit takovou bez zbytečného prodlení.   

3.4 Správce vázaného účtu bude nejpozději v pracovní den, kdy provede jakýkoliv převod 
prostředků z Vázaných účtů, informovat doporučeným dopisem a zároveň e-mailem všechny 
ostatní Strany na kontaktní adresy uvedené v  této Smlouvě.  

3.5 IS může písemným oznámením doručeným Správci vázaného účtu, a to i v příslušné žádosti 
o uvolnění zaslané Správci vázaného účtu podle této Smlouvy, bude-li taková žádost podepsaná 
s úředně ověřeným podpisem, změnit Účet IS a/nebo, na základě žádosti spolupodepsané 
Commerzbank, Účet Commerzbank. Investor může písemným oznámením doručeným Správci 
vázaného účtu podepsaným s úředně ověřeným podpisem změnit Účet Investora.  

3.6 Po vyplacení všech částek podle této Smlouvy Správce vázaného účtu zruší Vázaný účet. 
Zrušením Vázaného účtu tato Smlouva zaniká.  

4. ČINNOST SPRÁVCE VÁZANÉHO ÚČTU 

4.1 Pokud Správce vázaného účtu obdrží jakékoli dokumenty podle této Smlouvy, může je pokládat 
za autentické, pravé, platné a pravdivé a není povinen zkoumat a ověřovat autentičnost, pravost, 
platnost či pravdivost těchto dokumentů nebo skutečností v nich uvedených a neodpovídá za 
škodu způsobenou tím, že bude postupovat dle údajů v těchto dokumentech obsažených. 
Správce vázaného účtu není rovněž povinen zkoumat pravost či platnost podpisů, razítek nebo 
pečetí na jakýchkoli dokumentech jemu doručených podle této Smlouvy nebo zkoumat, zda 
jakýkoli dokument je skutečně tím, za co je vydáván, nebo zda splňuje právní náležitosti pro něj 
právními předpisy stanovené. 

4.2 V případě zjištění jakýchkoli závad v žádostech nebo k nim přiloženým dokumentům je Správce 
vázaného účtu povinen o tom ostatní Strany informovat, a to písemně doporučeným dopisem 
a zároveň e-mailem v souladu s čl. 5.1 této Smlouvy, a dát jim příležitost se k závadným 
dokumentům písemně vyjádřit. K uvolnění částky, která je předmětem žádosti v takovém 
případě dojde pouze s písemným souhlasem žadatele a Stran, opatřeným jejich úředně 
ověřenými podpisy, anebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu. 

4.3 Strany berou na vědomí, že Správce vázaného účtu spravovanou částku způsobem shora 
uvedeným neuvolní v případech, že by uvolnění spravované částky bylo v rozporu s obecně 
závazným právním předpisem nebo by mu bránilo rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu. 

4.4 Vyskytnou-li se okolnosti nezohledněné v této Smlouvě, na základě nichž bude na Správci 
vázaného účtu požadována výplata spravované částky z Vázaného účtu, může tak Správce 
vázaného účtu učinit pouze na základě písemného příkazu Stran opatřeného jejich úředně 
ověřenými podpisy.  
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5. KOMUNIKACE

5.1 Jakákoli komunikace ve spojení s touto smlouvou vyžaduje písemnou formu a není-li stanoveno
jinak, může být učiněna elektronickou poštou (e-mailem) a zároveň doporučeným dopisem na 
níže uvedené adresy Stran. V případě změny doručovací adresy je každá ze Strana povinna 
oznámit Správci vázaného účtu a ostatním Stranám tuto změnu písemně. Zásilky Správce 
vázaného účtu odeslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jsou došlé (i) jejich 
osobním převzetím, (ii) jejich vhozením do poštovní schránky adresáta, (iii) vhozením oznámení 
o uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb do poštovní schránky adresáta nebo (iv)
jejich dodáním adresátovi jiným obdobným způsobem, při kterém měl adresát objektivní 
příležitost se s obsahem zásilky seznámit. Zásilky, jejichž dojití bylo adresátem vědomě 
zmařeno, platí za došlé dnem vrácení takových zásilek Správci vázaného účtu; za vědomé 
zmaření se považuje zejména porušení povinnosti oznámit Správci vázaného účtu změnu 
adresy.

Správce vázaného účtu: 

[___]

Adresa: [____]

K rukám: [____]

e-mail: [____]

Investor:

[___]

Adresa: [____]

K rukám: [____]

e-mail: [____]

Dlužník:

[___]

Adresa: [____]

K rukám: [____]

e-mail: [____]

IS:

[___]

Adresa: [____]

K rukám: [____]

e-mail: [____]

Commerzbank:

[___]

Adresa: [____]

K rukám: [____]

e-mail: [____]

6. NÁKLADY A ODMĚNA SPRÁVCE VÁZANÉHO ÚČTU 

6.1 Strany se dohodly na tom, že za služby spojené se zpracováním této smlouvy, otevřením a 
správou Vázaného účtu, správou a výplatou spravovaných částek náleží Správci vázaného účtu 
odměna ve výši [____],- Kč. Odměnu uhradil ke dni podpisu této Smlouvy [Dlužník].  
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7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1 Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do dne výplaty poslední části spravovaných 
peněžních prostředků (článek 3.6). 

7.2 Tuto Smlouvu nelze ukončit odstoupením, výpovědí ani žádným jiným způsobem. Správce 
vázaného účtu může tuto Smlouvu vypovědět, nebudou-li na Vázaný účet připsané žádné 
prostředky ani do šesti měsíců od jejího uzavření. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Správce vázaného účtu se zavazuje peněžní prostředky opatrovat s péčí řádného hospodáře 
a ponechat si prostředky až do doby jejich uvolnění v souladu s touto smlouvou. Správce 
vázaného účtu není oprávněn jiným než v této Smlouvě uvedeným způsobem se složenými 
peněžními prostředky na Vázaném účtu disponovat, jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. 
Spravovaná částka ani žádná její část zejména za žádných okolností nenáleží Správci vázaného 
účtu a ten není oprávněn započítávat žádné své pohledávky vůči kterékoliv Straně na 
spravovanou částku či pohledávky ostatních Stran.  

8.2 Žádná ze Stran není oprávněna bez písemného souhlasu všech ostatních Stran postupovat 
jakékoliv pohledávky z této Smlouvy nebo převádět tuto Smlouvu jako celek na třetí osobu.  

8.3 Strany se hlásí k odbornému výkonu své činnosti a přebírají na sebe nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. Následná nemožnost plnění na straně 
kterékoliv Strany není důvodem zániku jejích závazků. Strany dále prohlašují a svým podpisem 
potvrzují, že jsou podnikatelé, tuto Smlouvu uzavřely při svém podnikání, žádná z nich není 
spotřebitelem, žádná z nich se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s 
ostatními Stranami a každá Strana měla možnost seznámit se s textem a obsahem této 
Smlouvy, jejímu obsahu rozumí, má zájem být jí vázána a smluvní ujednání považuje za
dostatečně projednaná. Strany vylučují použití ustanovení § 1748 a § 1749 Občanského 
zákoníku a prohlašují, že žádná třetí osoba není oprávněna k určení obsahu této Smlouvy. 

8.4 Tato Smlouva je sepsána ve šesti vyhotoveních v českém jazyce; každá Strana obdrží 
po jednom vyhotovení opatřeném podpisy všech smluvních stran a Správce vázaného účtu dvě 
vyhotovení opatřené podpisy všech Stran.  

8.5 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Jakékoli změny Smlouvy 
musí být provedeny písemně, ustanovení předchozí věty platí obdobně.  

8.6 Prodlení s výkonem práva ze strany kterékoliv Strany nemůže být vykládáno jako vzdání 
se práva či nároku ze strany kterékoliv smluvní strany. 

8.7 Veškeré spory z této Smlouvy bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ZA PŘÍLOHAMI] 
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PŘÍLOHA 1
VZOR ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH SMLUVNÍ POKUTĚ 

Pro: [____]

K rukám: [____]

Na vědomí:  MOTO CAPITAL, a.s. 

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu") 

Žádost o uvolnění prostředků odpovídajících smluvní pokutě 

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

[Dlužník/IS/Commerzbank] tímto potvrzuje, že

[Reorganizační plán nabyl právní moc dne [___], což dokládáme přiloženým usnesením Krajského 
soudu v Brně; a] 

Investor byl v souladu se [Smlouvou o vázaném účtu I/Smlouvou o vázaném účtu II] vyzván 
[Dlužníkem/IS] ke složení částky [125.000.000,-Kč/54.000.000,- Kč] na Vázaný účet [I/II], což dokládáme 
přiloženou výzvou k zaplacení a dokladem o jejím doručení Investorovi.  

Žádáme Správce vázaného účtu, aby z Vázaného účtu vyplatil částku do výše Smluvní pokuty na Účet 
IS č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název banky]. 

[IS/Dlužník/Commerzbank]

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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PŘÍLOHA 2
VZOR NÁMITKY PROTI VÝPLATĚ SMLUVNÍ POKUTY 

Pro: [____]

K rukám: [____]

Na vědomí:  [Dlužník/Commerzbank] 

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu") 

Námitka proti výplatě smluvní pokuty 

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

Investorovi byla dne [__] doručena kopie žádosti [Dlužníka/IS] o vyplacení částky [5.000.000 Kč] jako 
smluvní pokuty dle čl. 2.4 Smlouvy o vázaném účtu, čl. [__] Smlouvy o vypořádacím úvěru I a/nebo čl. 
[__] Smlouvy o vypořádacím úvěru II ze dne [__] uzavřené mezi Dlužníkem a Investorem, z Vázaného 
účtu II. 

Investor tímto ve smyslu čl. 2.4 (c) Smlouvy o vázaném účtu namítá vůči uvedené žádosti o výplatu, že 
nárok Dlužníka na smluvní pokutu dle Smlouvy o vypořádacím úvěru II [nevznikl/zanikl], a to 
z následujícího důvodu či důvodů: [__]. [V této souvislosti [Investor/Dlužník] [podal/zamýšlí podat] žalobu 
k místně příslušnému soudu, na jejímž základě bude rozhodnuto o tom, zda je nárok na úhradu smluvní 
pokuty oprávněný.] 

[Investor]

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 

Stanovisko IS:

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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PŘÍLOHA 3
VZOR SPOLEČNÉHO POKYNU OHLEDNĚ SMLUVNÍ POKUTY 

Pro: [____]

K rukám: [____]

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu") 

Společný pokyn ohledně smluvní pokuty 

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

Dne [__] podal [Dlužník/IS/Commerzbank] žádost o vyplacení částky [5.000.000 Kč] jako smluvní pokuty 
dle čl. 2.4 Smlouvy o vázaném účtu, resp. čl. [__] Smlouvy o vypořádacím úvěru II ze dne [__] uzavřené 
mezi Dlužníkem a Investorem, z Vázaného účtu II na Účet IS. 

Dne [___] podal Investor námitku vůči uvedené žádosti o výplatu. 

Investor, [Dlužník], IS a Commerzbank tímto udělují Správci vázaného účtu společný pokyn, aby 
z Vázaného účtu vyplatil částku [5.000.000],- Kč na účet č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název 
banky].

[Není-li žádost podepsaná i Dlužníkem:][IS tímto prohlašuje, že dispoziční oprávnění bylo odňato 
Dlužníkovi a převedeno na IS na základě rozhodnutí o [prohlášení konkursu]/[odnětí dispozičních 
oprávnění], jehož úředně ověřená kopie tvoří přílohu tohoto pokynu.] 

Investor

[Dlužník]

IS

COMMERZBANK

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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PŘÍLOHA 4
VZOR ŽÁDOSTI O UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ PO ÚČINNOSTI RP 

Pro: [____]

K rukám: [____]

Na vědomí: MOTO CAPITAL a.s. 

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu") 

Žádost o uvolnění prostředků po účinnosti RP 

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

Dlužník a IS tímto prohlašují, že šestý pracovní den po dni, kdy rozhodnutí o schválení Reorganizačního 
plánu nabylo právní moci, tj. dne [____] (dále jen "Den účinnosti RP") [nabude účinnosti] / [nabyl 
účinnosti] reorganizační plán Dlužníka předložený Dlužníkem ke schválení Krajského soudu v Brně, což 
dokládáme usnesením Krajského soudu v Brně s vyznačenou doložkou právní moci.  

Ke dni podání této žádosti nedošlo k přeměně reorganizace podniku Dlužníka v konkurs.  

Žádáme Správce vázaného účtu, aby z Vázaného účtu vyplatil  

1. částku [54.000.000],- Kč na Účet IS č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název banky]; 

2. částku [125.000.000],- Kč na Účet Commerzbank č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název 
banky].

IS

Dlužník

Commerzbank

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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PŘÍLOHA 5
VZOR POKYNU IS

Pro: [____]

K rukám: [____]

Na vědomí:  Dlužník, Investor, Commerzbank 

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu") 

Pokyn IS

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

Dne [__] byla Správci vázaného účtu doručena žádost o vyplacení peněžních prostředků z Vázaných 
účtů. 

IS tímto pokynem bere zpět žádost dle předchozí věty s odůvodněním, že že rozhodnutím [soudu] ze 
dne [___] došlo k [prohlášení konkursu na Dlužníka]/[pozastavení vykonatelnosti rozhodnutí o schválení
reorganizačního plánu rozhodnutím Nejvyššího soudu]. Toto rozhodnutí tvoří přílohu tohoto pokynu. 

Investor

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN
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PŘÍLOHA 6
VZOR ŽÁDOSTI IS O UVOLNĚNÍ PROSTŘEDKŮ 

Pro: [____]

K rukám: [____]

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu") 

Žádost IS o uvolnění prostředků 

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

IS tímto s odkazem na čl. 3.3 potvrzuje, že [do dne [____] nedošlo k nabytí účinnosti Reorganizačního 
plánu]/[na Dlužníka byl rozhodnutím [popsat rozhodnutí a přiložit jeho kopii] prohlášen konkurs]/[návrh
Reorganizačního plánu byl rozhodnutím [popsat rozhodnutí a přiložit jeho kopii] zamítnut]/[Dlužníkovi
bylo rozhodnutím [popsat rozhodnutí a přiložit jeho kopii] odňato dispoziční oprávnění]/[Dlužníkovi bylo 
[popsat rozhodnutí a přiložit jeho kopii] odňato přednostní právo předložit Reorganizační plán]. 

Žádám proto Správce vázaného účtu, aby z Vázaného účtu vyplatil veškeré peněžní prostředky složené 
na Vázaném účtu na Účet Investora č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název banky]. 

IS

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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PŘÍLOHA 7
VZOR SPOLEČNÉHO POKYNU K VÝPLATĚ PO ÚČINNOSTI RP 

Pro: [____]

K rukám: [____]

V [_____] dne [____]

Smlouva o vázaném účtu z [____] (dále jen "Smlouva o vázaném účtu")

Společný pokyn k výplatě po účinnosti RP 

Výrazy uváděné v tomto dopise s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě 
o vázaném účtu. 

Dne [__] podali Dlužník a IS žádost o vyplacení částek [125.000.000 Kč] a [54.000.000 Kč] v návaznosti 
na schválení Reorganizačního plánu, k němuž došlo dne [___]. Dne [___] podal IS ve smyslu čl. 3.2 
Smlouvy o vázaném účtu pokyn napadající uvedenou žádost o výplatu. 

Investor, [Dlužník], IS a Commerzbank tímto udělují Správci vázaného účtu společný pokyn, aby 
z Vázaného účtu vyplatil částku [___] Kč na účet č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název banky] a 
částku [___] Kč na účet č. [vložte číslo účtu] vedený u [vložte název banky]. 

[Není-li žádost podepsaná i Dlužníkem:][IS tímto prohlašuje, že dispoziční oprávnění bylo odňato 
Dlužníkovi a převedeno na IS na základě rozhodnutí o [prohlášení konkursu]/[odnětí dispozičních 
oprávnění], jehož úředně ověřená kopie tvoří přílohu tohoto pokynu.] 

Investor

[Dlužník]

IS

Commerzbank

PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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Strany tuto Smlouvu podepsaly:

SPRÁVCE VÁZANÉHO ÚČTU 

[___]

______________________________

Jméno:

Funkce:

Místo, datum:

INVESTOR

[___]

______________________________

Jméno:

Funkce:

Místo, datum:

DLUŽNÍK

[___]

______________________________

Jméno:

Funkce:

Místo, datum:

IS

[___]

______________________________

Jméno:

Funkce:

Místo, datum:
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Commerzbank

[___]

______________________________

Jméno:

Funkce:

Místo, datum:
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PŘÍLOHA Č. 6
STÁVAJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ
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STÁVAJÍCÍ ZAJIŠTĚNÍ

Zajištěná pohledávka společnosti společnosti COMMERZBANK Aktiengesellschaft, společnosti 

založené a existující dle práva Spolkové republiky Německo, se sídlem Kaserplatz 16, 603 11 

Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, jednající prostřednictvím své 

pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, 

PSČ 12021, IČ: 476 10 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 7341 (dále jen "Commerzbank") je zajištěna na majetku Dlužníka těmito způsoby:

(A) zástavním právem k nemovitým věcem;

(B) zástavním právem k obchodnímu závodu;

(C) zástavním právem k ochranným známkám;

(D) zástavním právem k souborům věcí movitých (zásobám);

(E) zástavním právem k pohledávkám z obchodních smluv;

(F) zástavním právem k pohledávkám z pojistných smluv;

(G) zástavním právem k pohledávkám z bankovních účtů; a 

(A) Zástavní právo k nemovitým věcem

Zástavní práva k nemovitostem ve prospěch Commerzbank jako zástavního věřitele, vznikla 

následujícími smlouvami:

A.1 Smlouva o zřízená zástavního práva k nemovitostem mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 2.12.2008, na základě které došlo k 

zastavení:

 pozemků nacházející se v katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, zapsaných 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Moravské Budějovice, na LV č. 188, parcelní čísla: 1377/1, 1377/2, 1378/1, 

1378/2, 1378/4, 1378/5, 1378/6, 1378/7, 1378/8, 1378/9, 1378/10, 1378/11, 1378/12, 

1378/13, 1378/14, 1378/15, 1378/16, 1378/17, 1378/18, 1378/19, 1378/20, 1378/21, 

1378/22, 1378/23, 1378/24, 1378/25, 1378/26, 1378/27, 1378/28, 1378/29, 1378/30, 

1378/31, 1378/32, 1378/33, 1378/34, 1378/39, 1443, a to včetně budov, které jsou 

součástí uvedených pozemků;

 pozemků nacházejících se v katastrálním území Batelov, obec Batelov, zapsaných 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Jihlava, na LV č. 933 parcelní čísla: 396, 1332/2, 1333, 1349, 1350, 1351, 

1352, 1353, 1354, 1355, 1357/1, 1357/6, 1357/7, 1357/8, 1357/9, 1357/10, 1357/11, 

1357/12, 1358, 1359, 1360/1, 1360/2, 1360/10, 1361/4, 1362/2, 1379/2, 1380/2, 

2272/5, 2274/2, 2274/4, 2275/2, 2275/3, a to včetně budov, které jsou součástí 

uvedených pozemků;

 pozemků nacházejících se v katastrálním území Staré Hory obec Jihlava, zapsaných 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Jihlava, na LV č. 1774 parcelní čísla: St. 100, St. 164, St. 165, St. 166, St. 

167, St. 181/3, St. 184, St. 188, St. 189, St. 190/1, St. 253, St. 254, St. 255, St. 386, 

St. 388, St. 389, St. 390, St. 391, St. 393, St. 394, St. 465, St. 486, St. 517, St. 526, 

St. 527, 4/5, 7/2, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 143/14, 

143/15, 143/16, 143/17, 143/18, 148/3, 148/26, 152/1, 152/2, 160/1, 160/4, 160/5, 

160/7, 160/8, 160/10, 160/11, 160/13, 169/1, 169/2, 169/4, 172/4, 172/5, 172/7, 172/8, 

275/3, 303/5, 452, a to včetně budov, které jsou součástí uvedených pozemků;
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A.2 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 17.10.2011, na základě které došlo k 

zastavení:

 pozemků nacházející se v katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, zapsaných

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Moravské Budějovice, na LV č. 188, parcelní čísla: 1377/1, 1377/2, 1378/1, 

1378/2, 1378/4, 1378/5, 1378/6, 1378/7, 1378/8, 1378/9, 1378/10, 1378/11, 1378/12, 

1378/13, 1378/14, 1378/15, 1378/16, 1378/17, 1378/18, 1378/19, 1378/20, 1378/21, 

1378/22, 1378/23, 1378/24, 1378/25, 1378/26, 1378/27, 1378/28, 1378/29, 1378/30, 

1378/31, 1378/32, 1378/33, 1378/34, 1378/39, 1443, a to včetně budov, které jsou 

součástí uvedených pozemků;

 pozemků nacházejících se v katastrálním území Batelov, obec Batelov, zapsaných 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Jihlava, na LV č. 933 parcelní čísla: 396, 1332/2, 1333, 1349, 1350, 1351, 

1352, 1353, 1354, 1355, 1357/1, 1357/6, 1357/7, 1357/8, 1357/9, 1357/10, 1357/11, 

1357/12, 1358, 1359, 1360/1, 1360/2, 1360/10, 1361/4, 1362/2, 1379/2, 1380/2, 

2272/5, 2274/2, 2274/4, 2275/2, 2275/3, a to včetně budov, které jsou součástí 

uvedených pozemků;

 pozemků nacházejících se v katastrálním území Staré Hory obec Jihlava, zapsaných 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Jihlava, na LV č. 1774 parcelní čísla: St. 100, St. 164, St. 165, St. 166, St. 

167, St. 181/3, St. 184, St. 188, St. 189, St. 190/1, St. 253, St. 254, St. 255, St. 386, 

St. 388, St. 389, St. 390, St. 391, St. 393, St. 394, St. 465, St. 486, St. 517, St. 526, 

St. 527, 4/5, 7/2, 143/1, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 143/14, 

143/15, 143/16, 143/17, 143/18, 148/3, 148/26, 152/1, 152/2, 160/1, 160/4, 160/5, 

160/7, 160/8, 160/10, 160/11, 160/13, 169/1, 169/2, 169/4, 172/4, 172/5, 172/7, 172/8, 

275/3, 303/5, 452, a to včetně budov, které jsou součástí uvedených pozemků;

A.3 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 17.10.2011, na základě které došlo k 

zastavení:

 pozemků nacházejících se v katastrálním území Batelov, obec Batelov, zapsaných

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální 

pracoviště Jihlava, na LV č. 933, parcelní čísla: 1336/2, 1338/7, 1338/8;

 staveb bez čísla popisného/čísla evidenčního nacházejících se v katastrálním území 

Batelov, obec Batelov, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV č. 933 nacházejících se 

na následujících pozemcích označených parcelními čísly: 1338/8 a 1357/9, 1357/10, 

1357/11, 1357/12;

 staveb bez čísla popisného/čísla evidenčního nacházejících se v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 

úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na LV č. 1774 nacházejících se 

na následujících pozemcích označených parcelními čísly: St. 486, St. 517, St. 526, St. 

527.

(B) Zástavní právo k obchodnímu závodu

Zástavní právo k obchodnímu závodu Dlužníka ve prospěch Commerzbank jako zástavního věřitele, 

vzniklo následující smlouvou:
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B.1 Smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 5.5.2014, uzavřena ve formě notářského 

zápisu č. NZ 465/2014, N 567/2014 sepsaného jménem Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně, 

na základě které došlo k zastavení závodu Dlužníka představujícího hromadnou věc, tj. 

organizovaný soubor jmění, který Dlužník vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho 

činnosti; k obchodnímu závodu Dlužníka náleží též všechny věci, které Dlužník nabude v 

budoucnu, a to jak v rámci stávajícího předmětu podnikání, tak tím, že Dlužník předmět 

podnikání rozšíří.

(C) Zástavní právo k ochranným známkám

Zástavní právo k ochranné známce ve prospěch Commerzbank jako zástavního věřitele, vznikla 

následující smlouvou:

C.1 Smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným známkám mezi Dlužníkem jako zástavcem 

a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 17.10.2011, na základě které došlo k 

zastavení kombinované ochranné známky, číslo spisu/zápisu 95570/184082.

C.2 Smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným známkám mezi Dlužníkem jako zástavcem 

a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 20.4.2010, na základě které došlo k 

zastavení obrazové ochranné známky, číslo spisu/zápisu 3854403

(D) Zástavní právo k souborům věcí movitých 

Zástavní právo k souborům věcí movitých (zásobám) ve prospěch Commerzbank jako zástavního 

věřitele, vznikla následující smlouvou:

D.1Smlouva o zřízení zástavního práva k souborům věcí movitých mezi Dlužníkem jako 

zástavcem a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 17. 10. 2011, uzavřena ve formě 

notářského zápisu č. NZ 501/2011, N 577/2011 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem 

v Brně, na základě které došlo k zastavení následujících souborů věcí movitých, které jsou 

tvořeny jednotlivými movitými věcmi ve výhradním vlastnictví Dlužníka: 

 Výrobní zásoby - hutní materiál jednicový, umístěno ve skladu (HS) 1A1, inventární 

číslo budovy 906500, na pozemku parc. č. st. 164, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - metalurgické polotovary, umístěno ve skladu (HS) 1A2, inventární 

číslo budovy 910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - hutní materiál režijní, umístěno ve skladu (HS) 1B1, inventární číslo 

budovy 906500, na pozemku parc. č. st. 164, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - oleje, barvy, chemikálie, umístěno ve skladu (HS) 1B2, inventární 

číslo budovy 905210, 905220, na pozemku parc. č. st. 165, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Výrobní zásoby - technické potřeby, ochranné pomůcky, umístěno ve skladu (HS) 

1B3, inventární číslo budovy 910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním 

území Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, 

PSČ 587 41,
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 Výrobní zásoby - elektromateriál, umístěno ve skladu (HS) 1B5, inventární číslo 

budovy 908410, na pozemku parc. č. st. 188, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - vratné obaly, umístěno ve skladu (HS) 1B6, inventárni číslo budovy

910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - kancelářské potřeby, umístěno ve skladu (HS) 1B8, inventární číslo 

budovy 910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - materiál zkoušecích stanic, umístěno ve skladu (HS) 1B9, inventární 

číslo budovy 908560, na pozemku parc. č. st. 188, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž čerpadel, umístěno ve skladu (HS) JF1, inventární 

číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž vstřikovačů, umístěno ve skladu (HS) 1F5, 

inventární číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Výrobní zásoby - dílce rozvojové dílny, umístěno ve skladu (HS) 1F6, inventární číslo 

budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - dílce reklamační opravny, umístěno ve skladu (HS) 1F7, inventární 

číslo budovy 909060, na pozemku parc. č. st. 189, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž vstřikovačů, umístěno ve skladu (HS) 1FA, 

inventární číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 1D5, inventární číslo budovy 

908560, na pozemku parc. č. st. 187, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8D1, inventární číslo budovy 

908560, na pozemku parc. č, st. 188, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8DA, inventární číslo budovy 

908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - dílce pro generální opravy, umístěno ve skladu (HS) 8DX, inventární 

číslo budovy 908560, na pozemku parc. č. st. 188, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8DC, inventární číslo budovy 

908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8DE, inventární číslo budovy 

911390, na pozemku parc. č, st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Výrobní zásoby - obalový materiál, umístěno ve skladu (HS) 1C2, inventární číslo 

budovy 911500, na pozemku parc. č. st. 393, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,
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 Výrobní zásoby - hutní materiál jednicový, umístěno ve skladu (HS) 3A1, inventární 

číslo budovy 910170, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, 

obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - metalurgické polotovary, umístěno ve skladu (HS) 3A2, inventární 

číslo budovy 912700, na pozemku parc. č. 1378/32, v katastrálním území Jemnice, 

obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - hutní materiál režijní, umístěno ve skladu (HS) 3B1, inventární číslo 

budovy 910170, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - oleje, barvy, chemikálie, umístěno ve skladu (HS) 3B2, inventární 

číslo budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, 

obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobni zásoby - technické potřeby, ochranné pomůcky, umístěno ve skladu (HS) 

ЗВЗ, inventárni číslo budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním 

území Jemnice, obec Jemníce, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - náhradní díly ke strojům a zařízením, umístěno ve skladu (HS) 3B4, 

inventární číslo budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území 

Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - elektromateriál, umístěno ve skladu (HS) 3B5, inventární číslo 

budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby – kancelářské potřeby, umístěno ve skladu (HS) 3B8, inventární číslo 

budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemníce, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - náhradní díly údržby, umístěno ve skladu (HS) 3C1, inventární číslo

budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/2, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31, 

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž, umístěno ve skladu (HS) 3F1, inventární číslo 

budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž, umístěno ve skladu (HS) 3F2, inventární číslo 

budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8D3, inventární číslo budovy 

908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, 

na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8DJ, inventární číslo budovy 

908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, 

na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Výrobní zásoby - hutní materiál jednicový, umístěno ve skladu (HS) 4A1, inventární 

číslo budovy 908440, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - metalurgické polotovary, umístěno ve skladu (HS) 4A2, inventární 

číslo budovy 908440, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - hutní materiál režijní, umístěno ve skladu (HS) 4B1, inventární číslo 

budovy 909220, na pozemku parc. č. 1357/11, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - technické potřeby, ochranné pomůcky, umístěno ve skladu (HS) 

4B3, inventární číslo budovy 908440, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území 

Batelov, obec Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,
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 Výrobní zásoby - elektromateriál, umístěno ve skladu (HS) 4B5, inventární číslo 

budovy 908440, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - kancelářské potřeby, umístěno ve skladu (HS) 4B8, inventární číslo 

budovy 908440, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 4D5, inventární číslo budovy 

908430, na pozemku parc. č. 1350, v katastrálním území Batelov, obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž, umístěno ve skladu (HS) 4F1, inventární číslo 

budovy908440, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8D7, inventární číslo budovy 

908430, na pozemku parc. č, 1350, v katastrálním území Batelov, obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8DM, inventární číslo budovy 

904490, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Výrobní zásoby - hutní materiál jednicový, umístěno ve skladu (HS) 5A1, v najatých 

prostorách firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - hutní materiál režijní, umístěno ve skladu (HS) 5B1, v najatých 

prostorách firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - oleje, barvy, chemikálie, umístěno ve skladu (HS) 5B2, v najatých 

prostorách firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - technické potřeby, ochranné pomůcky, umístěno ve skladu (HS) 

5B3, v najatých prostorách firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, 

PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - elektromateriál, umístěno ve skladu (HS) 5B5, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - kancelářské potřeby, umístěno ve skladu (HS) 5B8, v najatých 

prostorách firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - dílce pro montáž, umístěno ve skladu (HS) 5F1, v najatých 

prostorách firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8D8, v najatých prostorách firmy 

ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8DP, v najatých prostorách firmy 

ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Výrobní zásoby - laboratorní pomůcky, umístěno ve skladu (HS) 9942, inventární číslo 

budovy 908600, na pozemku parc. č. st, 167, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - vačky, umístěno ve skladu (HS) 1115, inventární číslo budovy 

908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - tělesa čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 1116, inventární 

číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - dílce na tepelném zpracování, umístěno ve skladu (HS) 1125, 

inventární číslo budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Nedokončená výroba - dílce pro montáž čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 1129, 

inventární číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území 
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Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Nedokončená výroba - vyvažovací hřídele, umístěno ve skladu (HS) 1412, inventární 

číslo budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - autodíly, umístěno ve skladu (HS) 1415, inventární číslo 

budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - dílce vstřikovačů, umístěno ve skladu (HS) 2119, inventární 

číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - dílce vstřikovačů, umístěno ve skladu (HS) 2120, inventární 

číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - trysky, umístěno ve skladu (HS) 2121, inventární číslo budovy 

911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - trysky, umístěno ve skladu (HS) 2122, inventární číslo budovy 

911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - trysky, umístěno ve skladu (HS) 2123, inventární číslo budovy 

911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - trysky, umístěno ve skladu {HS) 2124, inventárni číslo budovy 

911390. na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - dílce regulátoru, korektorů, přesuvníků, umístěno ve skladu 

(HS) 3311, inventární číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v 

katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 

675 31,

 Nedokončená výroba - dílce regulátorů, korektorů, umístěno ve skladu (HS) 3312, 

inventární číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území 

Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Nedokončená výroba - dílce regulátorů, korektorů, přesuvníků, umístěno ve skladu 

(HS) 3313, inventární číslo budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v 

katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 

675 31,

 Nedokončená výroba - zvedáky, umístěno ve skladu (HS) 3316, inventární číslo 

budovy 908730, na pozemku parc. č. 1378/30, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemníce, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Nedokončená výroba - přesuvníky, umístěno ve skladu (HS) 3317, inventární číslo 

budovy 908730, na pozemku parc. č. 1378/30, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Nedokončená výroba - dílce na tepelném zpracování, umístěno ve skladu (HS) 3325, 

inventární číslo budovy 909130, na pozemku parc. č. 1378/26, v katastrálním území 

Jemníce, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Nedokončená výroba - dílce pro montáž, umístěno ve skladu (HS) 3329, inventární 

číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, 

obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Nedokončená výroba - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8331, inventární číslo budovy 

908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, 

na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,
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 Nedokončená výroba - písty, umístěno ve skladu (HS) 4713, inventární číslo budovy 

904470, na pozemku parc. č. 1351, v katastrálním území Batelov, obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Nedokončená výroba - písty a válce, umístěno ve skladu (HS) 4714, inventární číslo 

budovy 904500, na pozemku parc. č. 1355, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Nedokončená výroba - písty a válce, umístěno ve skladu (HS) 4715, inventární číslo 

budovy 904480, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Nedokončená výroba - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8731, inventární číslo budovy 

908430, na pozemku parc. č. 1350, v katastrálním území Batelov, obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Nedokončená výroba - trysky, umístěno ve skladu (HS) 5812, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Nedokončená výroba - trysky, umístěno ve skladu (HS) 5815, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Nedokončená výroba - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8831, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Nedokončená výroba - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8131, inventární číslo budovy 

908560, na pozemku parc. č. st. 188, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - dílce čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 9113, inventární číslo 

budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Nedokončená výroba - dílce trysek a vstřikovačů, umístěno ve skladu (HS) 9213, 

inventární číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Nedokončená výroba - dílce regulátorů, korektoru, přesuvníků, umístěno ve skladu 

(HS) 9313, inventární číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v 

katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 

675 31,

 Nedokončená výroba - pisty a válce, umístěno ve skladu (HS) 9713, inventární číslo 

budovy 904480, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Nedokončená výroba - dílce rozvojové dílny, umístěno ve skladu (HS) 9943, 

inventární číslo budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Polotovary vlastní výroby - trysky, umístěno ve skladu (HS) 2J1, inventární číslo 

budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - dílce čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 1J1, inventární 

číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - díly trysek, umístěno ve skladu (HS) 2I4, inventární číslo 

budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - vačky, umístěno ve skladu (HS) 1I2, inventární číslo 

budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,
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 Polotovary vlastní výroby - tělesa čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 1I3, inventární 

číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - trysky, umístěno ve skladu (HS) 2I3, inventární číslo 

budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - dílce pro montáž čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 1I7, 

inventární číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Polotovary vlastní výroby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8IA, inventární číslo 

budovy 908560, na pozemku parc. č. st. 188, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - vstřikovače, umístěno ve skladu (HS) 2I1, inventární číslo 

budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - vstřikovače, umístěno ve skladu (HS) 2I2, inventární číslo 

budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - dílce reklamační opravny, umístěno ve skladu (HS) 1O2, 

inventární číslo budovy 909060, na pozemku parc. č. st. 189, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Polotovary vlastní výroby - autodíly, umístěno ve skladu (HS) 1I4, inventární číslo 

budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Polotovary vlastní výroby - dílce regulátorů, korektorů, přesuvníků, umístěno ve skladu 

(HS) 3I1, inventární číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním 

území Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Polotovary vlastní výroby - zvedáky, umístěno ve skladu (HS) 3I4, inventární číslo 

budovy 908730, na pozemku parc. č, 1378/30, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Polotovary vlastní výroby - přesuvníky, umístěno ve skladu (HS) 3I5, inventární číslo 

budovy 908730, na pozemku parc. č. 1378/30, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Polotovary vlastni výroby - dílce pro montáž, umístěno ve skladu (HS) 3I7, inventární 

číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, 

obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Polotovary vlastní výroby - vyvažovací hřídele, umístěno ve skladu (HS) 1I5, 

inventární číslo budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Polotovary vlastní výroby - dílce regulátorů, korektorů, umístěno ve skladu (HS) 3I2, 

inventární číslo budovy 908670, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území 

Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Polotovary vlastní výroby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8IJ, inventární číslo 

budovy 908650, na pozemku parc. č. 1378/1, v katastrálním území Jemnice, obec 

Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Polotovary vlastní výroby - písty a válce, umístěno ve skladu (HS) 4J1, inventární číslo 

budovy 904480, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,
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 Polotovary vlastní výroby - dílce pístů a válců, umístěno ve skladu (HS) 4I1, inventární 

číslo budovy 904520, na pozemku parc. č. 1353, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Polotovary vlastní výroby - písty, umístěno ve skladu (HS) 4I2, inventární číslo budovy 

904470, na pozemku parc. č. 1351, v katastrálním území Batelov, obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Polotovary vlastní výroby - písty a válce, umístěno ve skladu (HS) 4I3, inventární číslo 

budovy 904500, na pozemku parc. č. 1355, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Polotovary vlastni výroby - písty a válce, umístěno ve skladu (HS) 4I4, inventární číslo 

budovy 904480, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov. Tovární 157, PSČ 588 51,

 Polotovary vlastní výroby - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8IM, inventární číslo 

budovy 908430, na pozemku parc. č. 1350, v katastrálním území Batelov, obec 

Batelov, na adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Polotovary vlastní výroby - trysky, umístěno ve skladu (HS) 5J1, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Polotovary vlastní výroby - trysky, umístěno ve skladu (HS) 5I1, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Polotovary vlastní výroby - trysky, umístěno ve skladu (HS) 5I4, v najatých prostorách 

firmy ENDIS a.s., na adrese Velké Meziříčí, Příkopy 39, PSČ 594 27,

 Polotovary vlastní výroby - pomaluobrátkové dílce, umístěno ve skladu (HS) 9MI, 

inventární číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území 

Staré Hory, obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 

41,

 Hotové výrobky - dílce pro montáž čerpadel, umístěno ve skladu (HS) 1G2, inventární 

číslo budovy 908600, na pozemku parc. č. st. 167, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - dílce rozvojové dílny, umístěno ve skladu (HS) 1G6, inventární číslo 

budovy 908000, na pozemku parc. č. st. 100, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - dílce reklamační opravny, umístěno ve skladu (HS) 1G7, inventární 

číslo budovy 909060, na pozemku parc. č. st. 189, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - nářadí, umístěno ve skladu (HS) 8G9, inventární číslo budovy 

908560, na pozemku parc. č. st. 188, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - vstřikovače, umístěno ve skladu (HS) 2G2, inventární číslo budovy 

911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - vstřikovací čerpadla, umístěno ve skladu (HS) 1P1, inventární číslo 

budovy 910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, obec 

Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - autodíly, umístěno ve skladu (HS) 1P5, inventárni číslo budovy 

910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Hotové výrobky - čerpadla, umístěno ve skladu (HS) 1P6, v konsignačním skladu u 

firmy DEUTZ ve Spolkové republice Německo, v obci Köln, na adrese Köln - Porz, 

Ottostrasse 1,

 Hotové výrobky - nářadí, zkoušecí stanice, umístěno ve skladu (HS) 1P9, inventární 

číslo budovy 910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,



Prague 1628806.7

 Hotové výrobky - regulátory, přesuvníky, zvedáky, umístěno ve skladu (HS) 3G2, 

inventární číslo budovy 908730, na pozemku parc. č. 1378/30, v katastrálním území 

Jemnice, obec Jemnice, na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Hotové výrobky - regulátory, umístěno ve skladu (HS) 3G3, inventární číslo budovy 

908730, na pozemku parc. č. 1378/30, v katastrálním území Jemnice, obec Jemnice, 

na adrese Jemnice, Topolová 816, PSČ 675 31,

 Hotové výrobky - písty a válce, umístěno ve skladu (HS) 4G2, inventární číslo budovy 

904480, na pozemku parc. č. 1352, v katastrálním území Batelov. obec Batelov, na 

adrese Batelov, Tovární 157, PSČ 588 51,

 Hotové výrobky - pomaluobrátkové dílce, umístěno ve skladu (HS) 9MG, inventární 

číslo budovy 911390, na pozemku parc. č. st. 391, v katastrálním území Staré Hory, 

obec Jihlava, na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Zboží - obchodní zboží, umístěno ve skladu (HS) 1F3, inventární číslo budovy 

910920, na pozemku parc. č. st. 255, v katastrálním území Staré Hory, obec Jihlava, 

na adrese Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41,

 Zboží - obchodní zboží, umístěno ve skladu (HS) 1F4, v konsignačním skladu u firmy 

DEUTZ ve Spolkové republice Německo, v obci Köln, na adrese Köln - Porz, 

Ottostrasse1,

D.2 Smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 16.10. 2007, uzavřena ve formě notářského 

zápisu č. NZ 323/2007, N 381/007 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, ve 

znění dohody o změně Smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem, uzavřené ve 

formě notářského zápisu č. NZ 129/2010 N 137/2010 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, 

notářem v Brně,  na základě kterých došlo k zastavení následujících věcí movitých ve 

výhradním vlastnictví Dlužníka:

 seřizovací přístroj sps 500 ud, invent.č. 013144, pořizovací cena CZK 325 950,00,

umístění 211920, výrobní číslo v1-044,

 čistírna vody, invent.č. 022454, pořizovací cena CZK 614 310,00, umístění 114810,

výrobní číslo 0194,

 ústředna eps, invent.č. 013097, pořizovací cena CZK 175 152,00, umístění 197200,

výrobní číslo 212,

 ústředna telefonní, invent.č. 013090, pořizovací cena CZK 550 350,00, umístění

197408, výrobce ROBERT BOSCH, typ INTEGRAL 33e,

 stanice procesní eng, invent.č. 013049, pořizovací cena CZK 466 209,00, umístění

114601, výrobce AISE-JME ZLÍN, typ ps05-b29,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022638, pořizovací cena CZK 2 519 040,00,

umístění 331710, výrobní číslo 9-60-95-1061,

 stůl pro sestavení vstřikovačů, invent.č. 022867, pořizovací cena CZK 146 349,00,

umístění 212030, výrobní číslo 762,

 bruska otvorova be 42, invent.č. 022607, pořizovací cena CZK 4 261 184,00, umístění

281510, výrobní číslo 17924,

 přípravek na zk.tesnosti, invent.č. 620386, pořizovací cena CZK 146 582,00, umístění

312930, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, typ 85.3002/000,

 vrtačka elektrojiskrová, invent.č. 022735, pořizovací cena CZK 1 550 000,00, umístění 

281520, výrobní číslo 714,

 vrtačka elektrojiskrová, invent.č. 022736, pořizovací cena CZK 1 550 000,00, umístění 

281520, výrobní číslo 715,

 cnita na povrsky a uhly, invent.č. 052279, pořizovací cena CZK 1 009 639,00, 

umístění 212110, výrobní číslo 82,
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 cnita na površky a úhly, invent.č. 052280, pořizovací cena CZK 1 009 639,00, 

umístění 196208, výrobní číslo 81,

 anténa baan, invent.č. 013112, pořizovací cena CZK 279 407,00, umístění 197100, 

rok výroby 2001, typ ps04,

 bruska hrotova-jus, invent.č. 022409, pořizovací cena CZK 1 108 772,00, umístění

371430, výrobce veb-sleifmasch.k-m-s, typ rc 1035,

 soustruh sru 40 cnc, invent.č. 022201, pořizovací cena CZK 369 657,00, umístění

311620, výrobní číslo 21010033,

 měřidlo pístu zdvihátka, invent.č. 052310, pořizovací cena CZK 295 000,00, umístění 

196200, výrobní číslo 9/00,

 přípravek seriz.dod.pc1 m deutz, invent.č. 620397, pořizovací cena CZK 115 249,00,

umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 přípravek seriz.dod.pc1m deutz, invent.č. 620398, pořizovací cena CZK 115 249,00 

umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 přípravek seriz.dod.pc1m deutz, invent.č. 620399, pořizovací cena CZK 115 249,00,

umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 bruska rovinná, invent.č. 022853, pořizovací cena CZK 220 000,00, umístění 331610,

výrobní číslo 181 868,

 odlučovač olejove mlhy, invent.č. 023102, pořizovací cena CZK 130 000,00, umístění

281230, výrobní číslo 20060138,

 odlučovač olejove mlhy, invent.č. 023103, pořizovací cena CZK 130 000,00, umístění

281530, výrobní číslo 20060139,

 pripravek-upinac, invent.č. 620400, pořizovací cena CZK 118 768,00, umístění 

371410, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 automat a40, invent.č. 020297, pořizovací cena CZK 402 357,00, umístění 371130, 

výrobní číslo 37833,

 bruska hrotová bhu 25/630, invent.č. 023109, pořizovací cena CZK 130 000,00, 

umístění 371420, výrobní číslo 177861,

 kabely optovlákna baan, invent.č. 013086, pořizovací cena CZK 541 854,00, umístění 

300103, výrobce altec dvůr králové, rok výroby 1999 

 měřidlo rozstřikových úhlů, invent.č. 052322, pořizovací cena CZK 263 352,00,

umístění 212110, výrobní číslo 01,

 měřidlo rozstřikových úhlů, invent.č. 052323, pořizovací cena CZK 263 352,00,

umístění 212110, výrobní číslo 02,

 úpravna vody, invent.č. 022506, pořizovací cena CZK 750 000,00, umístění 114600,

výrobní číslo 0244a,

 odlučovač olejove mlhy, invent.č. 023104, pořizovací cena CZK 140 000,00, umístění

281230, výrobní číslo 20060140,

 stanice procesní baan, invent.č. 013070, pořizovací cena CZK 573 791,00, umístění 

311510, výrobce altec dvůr králové, rok výroby 1999, typ r 17/01

 tryskac stolový, invent.č. 022571, pořizovací cena CZK 1 679 833,00, umístění 

312520, výrobní číslo 59106,

 poloautomat spt 16nc, invent.č. 022793, pořizovací cena CZK 335 000,00, umístění

371430, výrobní číslo 91,

 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022696, pořizovací cena CZK 329 732,00, umístění

196300, výrobní číslo rd016,

 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022697, pořizovací cena CZK 329 732,00, umístění 

196300, výrobní číslo rd017,

 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022698, pořizovací cena CZK 329 732,00, umístění 

312910, výrobní číslo TD018,
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 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022699, pořizovací cena CZK 329 732,00, umístění 

312910, výrobní číslo TD019,

 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022700, pořizovací cena CZK 329 732,00, umístění 

312910, výrobní číslo TD020,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022639, pořizovací cena CZK 3 252 106, 00, 

umístění 331710, výrobní číslo 221 123-0065,

 revolver nc koyo-turn, invent.č. 022654, pořizovací cena CZK 2 326 288,00, umístění 

3331710, výrobní číslo 2211230053,

 zavora-parkoviste horní, invent.č. 013104, pořizovací cena CZK 228 902,00, umístění

197200, výrobce AUTOGARD BRNO, typ AG 500, rok výroby 2000,

 kompresor šroubový, invent.č. 022815, pořizovací cena CZK 255 000,00, umístění 

114600, výrobní číslo AII 262751,

 server poweredge 2850, invent.č. 013153, pořizovací cena CZK 189 006,00, umístění 

300303, výrobní číslo BXFR02J,

 server poweredge 2850, invent.č. 013154, pořizovací cena CZK 189 006,00, umístění 

300307, výrobní číslo GFR02J,

 nastroj postupový, invent.č. 620394, pořizovací cena CZK 188 212,00, umístění 

192100, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 automat soustružnický deco 200, invent.č. 420019, pořizovací cena CZK 140 310,10,

umístění 211910, výrobní číslo 4337,

 automat soustružnický deco 200, invent.č. 420020, pořizovací cena CZK 140 310,10,

umístění 211910, výrobní číslo 4338,

 zařízení značící c 151, invent.č. 013136, pořizovací cena CZK 286 700,00, umístění 

312910, výrobní číslo 2538, 

 měřidlo na kontrolu cnc strojů, invent.č. 052316, pořizovací cena CZK 339 781,00,

umístění 331710, výrobní číslo G 93775, 

 pult nízkoteplotní np 400/80, invent.č. 023106, pořizovací cena CZK 159 600,00, 

umístění 332520, výrobní číslo 21126,

 přístr.seřizovací bmd410, invent.č. 052315, pořizovací cena CZK 348 740,00, 

umístění 311620, výrobní číslo 40193,

 kotel plynový, invent.č. 022342, pořizovací cena CZK 320 000,00, umístění 300303, 

výrobní číslo 21714, 

 montáž olej. čerpadla-stúl, invent.č. 022864, pořizovací cena CZK 228 285,00,

312930, výrobní číslo 0755, 

 stanice měřicí amest, invent.č. 052301, pořizovací cena CZK 782 000,00, umístění 

311520, výrobní číslo 8/99,

 server poweredge 2850, invent.č. 013163, pořizovací cena CZK 179 614,00, umístění 

197100, výrobní číslo 107n771,

 server poweredge 2850, invent.č. 013164, pořizovací cena CZK 179 614,00, umístění

197100, výrobní číslo 477db2j,

 demagnetizator dt 205f, invent.č. 023099, pořizovací cena CZK 196 000,00, umístění

312910, výrobní číslo 25018,

 bruska bhu 25/630, invent č. 020438, pořizovací cena CZK 946 712,00, umístění 

281210, výrobní číslo 42,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022656, pořizovací cena CZK 2 743 163,00,

umístění 331710, výrobní číslo 221120-0065,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022657, pořizovací cena CZK 2 743 163,00,

umístění 331710, výrobní číslo 221120-0066,

 měřidlo profilu kladky, invent.č. 052308, pořizovací cena CZK 514 199,00, umístění

331110, výrobní číslo 98,
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 kouřoměr avl, invent.č. 052283, pořizovací cena CZK 421 551,00, umístění 195100,

výrobní číslo 2695,

 výtah nakladni 250kg, invent.č. 022676, pořizovací cena CZK 417 000,00, umístění 

1j1, výrobní číslo 812,

 amest na kontrolu trysek, invent.č. 052314, pořizovací cena CZK 400 500,00,

umístění 212110, výrobní číslo 29/01,

 demagnetizační zařízení, invent.č. 023105, pořizovací cena CZK 198 000,00, 

umístění 331230, výrobní číslo 07206,

 poloautomat spt 16nc, invent.č. 022791, pořizovací cena CZK 446 500,00, umístění

371430, výrobní číslo 624,

 utahovák pt 52/600 f/r shutoff, invent.č. 610036, pořizovací cena CZK 206 034,40,

umístění 312910, výrobce kavon cz, typ nb 18058.b06,

 soustruh sv18r/750, invent.č. 020836, pořizovací cena CZK 541 267,00, umístění 

281220, výrobce tos kuřím, rok výroby 1953,

 mikrotvrdoměr, invent.č. 052275, pořizovací cena CZK 1 983 257,00, umístění 

195210, výrobní číslo c 2478,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022617, pořizovací cena CZK 525 000,00, umístění 

195120, výrobní číslo pz 001,

 zařízeni na cisteni kap., invent.č. 022765, pořizovací cena CZK 400 000,00, umístění

197402, výrobní číslo 11655,

 aparat filtrační fa 24s, invent.č. 023112, pořizovací cena CZK 185 000,00, umístění

312520, výrobní číslo 01-1956,

 bruska hrotová, invent.č. 022806, pořizovací cena CZK 480 000,00, umístění 371530, 

výrobní číslo 181955,

 stanice seřizovači, invent.č. 022613, pořizovací cena CZK 615 264,00, umístění 

195300, výrobní číslo bb 001,

 pec vákuová, invent.č. 022462, pořizovací cena CZK 468 673,00, umístění 312510, 

výrobní číslo 196,

 stanice na proplachovani, invent.č. 022530, pořizovací cena CZK 1 100 000,00,

umístění 212020, výrobní číslo 0601,

 demagnetizator demat 300, invent.č. 023108, pořizovací cena CZK 204 850,00, 

umístění 212110, výrobní číslo 091/06,

 stroj honovací, invent.č. 022824, pořizovací cena CZK 401 734,00, umístění 371420,

výrobní číslo 917/14,549,

 pračka těles trysek, invent.č. 022827, pořizovací cena CZK 359 140,00, umístění

212120, výrobní číslo 736,

 stanice zkoušecí rc 907, invent.č. 022703, pořizovací cena CZK 450 000,00, umístění

311620, výrobní číslo 542,

 spotřeboměr paliva dynamický, invent.č. 052282, pořizovací cena CZK 503 415,00,

umístění 195100, výrobní číslo 774,

 stroj nýtovací, invent.č. 022805, pořizovací cena CZK 514 470,00, umístění 312930,

výrobní číslo 2318163,

 miniboroskop, invent.č. 052336, pořizovací cena CZK 208 690,00, umístění 196200,

výrobní číslo 406730,385072,

 jus-vrtani sacích otvoru, invent.č. 022661, pořizovací cena CZK 2 040 900,00,

umístění 371430, výrobní číslo 690,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022665, pořizovací cena CZK 574 354,00, umístění

196300, výrobní číslo tc 003,

 zařízeni omilaci rosler fks1, invent.č. 022596, pořizovací cena CZK 2 080 424,00,

umístění 311640, výrobní číslo 17016/97-04,
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 zařízeni omilaci rosler r600, invent.č. 022597, pořizovací cena CZK 2 080 424,00,

umístění 311640, výrobní číslo 17020/97-04,

 stanice seř. do kruhu rc 916, invent.č. 022902, pořizovací cena CZK 297 500,00,

umístění 312910, výrobní číslo 6-950067-0,

 pračka lečom 703 209, invent.č. 022797, pořizovací cena CZK 548 779,00, umístění

441220, výrobní číslo 703209,

 pec hoa 20/15, invent.č. 009213, pořizovací cena CZK 523 996,00, umístění 312520,

výrobní číslo 819997,

 kompresor šroubový, invent.č. 022777, pořizovací cena CZK 468 398,00, umístění

174600, výrobní číslo all 368548,

 stanice zkoušecí, invent. č. 022400, pořizovací cena CZK 1 515 015,00, umístění 

212120, výrobní číslo 0544,

 bruska bdl 125 cnc, invent.č. 022610, pořizovací cena CZK 4 344 551,00, umístění 

331120, výrobní číslo 17718,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022741, pořizovací cena CZK 456 595,00, umístění

196300, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 zařízeni znacici c 151, invent.č. 023100, pořizovací cena CZK 276 040,33, umístění 

312910, výrobní číslo 26763,

 zařízení na odjehlování, invent č. 022919, pořizovací cena CZK 339 560,00, umístění 

311610, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 2004, 

 drsnomer t1000 ii basic, invent.č. 052333, pořizovací cena CZK 246 125,86, umístění 

196107, výrobní číslo 73355,

 drsnomer t1000 ii basic, invent.č. 052332, pořizovací cena CZK 246 125,87, umístění 

196103, výrobní číslo 73353,

 jus vrtací rc 701/3, invent.č. 022729, pořizovací cena CZK 1 220 000,00, umístění 

281220, výrobní číslo 706

 pračka lecom 703 209, invent.č. 022799, pořizovací cena CZK 601 279,00, umístění 

441220, výrobní číslo 703209,

 pračka lecom 703 210, invent.č. 022800, pořizovací cena CZK 601 280,00, umístění 

441220, výrobní číslo 703210, 

 kompresor šroubový, invent.č. 022843, pořizovací cena CZK 397 660,00, umístění 

114600, výrobní číslo AII65609, 

 anténa baan, invent.č. 013031, pořizovací cena CZK 1 063 891,00, umístění 197100, 

výrobce ALTEC DVUR KRALOVE, rok výroby 1999, typ SU01, 

 soustruh dok. scherer, invent.č. 022749, pořizovací cena CZK 881 754,00, umístění 

950102, výrobní číslo 65035, 

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022622, pořizovací cena CZK 713 655,00, umístění 

312910, výrobní číslo ZC 002, 

 zařízeni na cisteni kap., invent.č. 022704, pořizovací cena CZK 601 024,00, umístění 

212320, výrobní číslo 7165, 

 susic vzduchu, invent.č. 022362, pořizovací cena CZK 1 317 750,00, umístění 

114600, výrobní číslo 2.0.7458/1

 server hp, invent.č. 013122, pořizovací cena CZK 2 643 309,00, umístění 197100, 

výrobní číslo DEH42083HL,

 soustruh sru 40 cnc, invent.č. 022200, pořizovací cena CZK 681 296,00, umístění 

311620, výrobní číslo 21010032, 

 baublies rolliermaschin rm2/35, invent.č. 022918, pořizovací cena CZK 378 987,80,

umístění 441510, výrobní číslo 0414044, 

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022554, pořizovací cena CZK 691 017,00, 312910, 

výrobní číslo db 003,
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 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022560, pořizovací cena CZK 691 017,00, umístění

312910, výrobní číslo bb 004,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022549, pořizovací cena CZK 732 117,00, umístění

312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 1996,

 susic vzduchu, invent.č. 022361, pořizovací cena CZK 1 385 992,00, umístění 

114600, výrobní číslo 2.0.7458/2,

 kompresor šroubový, invent.č. 022659, pořizovací cena CZK 1 103 290,00, umístění

197403, výrobní číslo all 463751,

 automat say8/40, invent.č. 022037, pořizovací cena CZK 1 060 000,00, umístění 

212220, výrobní číslo 21010108,

 kompresor šroubový, invent.č. 022604, pořizovací cena CZK 1 224 700,00, umístění

197403, výrobní číslo all 340348,

 stanice na proplach rc 1093, invent.č. 023110, pořizovací cena CZK 298 797,00,

umístění 212010, výrobní číslo 0783,

 stroj vrtací posalux, invent.č. 022623, pořizovací cena CZK 4 756 490,00, umístění

212120, výrobní číslo 673,

 stroj odmašťovací, invent.č. 022905, pořizovací cena CZK 465 000,00, umístění 

312930, výrobní číslo 409,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022583, pořizovací cena CZK 711 017,00, umístění

312910, výrobní číslo тв 007,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022584, pořizovací cena CZK 711 017,00, umístění

312910, výrobní číslo pb 008,

 mikroskop s focením, invent.č. 052331, pořizovací cena CZK 338 500,00, umístění

196102, výrobce zeiss, rok výroby 2006, typ stemi sv11,

 vyfukování těles trysek, invent.č. 022846, pořizovací cena CZK 601 628,00, umístění

212120, výrobní číslo 737,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022548, pořizovací cena CZK 794 870,00, umístění

312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 1996,

 stroj honovaci ar 340, invent.č. 023096, pořizovací cena CZK 401 706,96, umístění

371410, výrobní číslo 977,

 pec strasaci birlec, invent.č. 006720, pořizovací cena CZK 918 473,00, umístění

281210, výrobce birlec, rok výroby 1958,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022664, pořizovací cena CZK 654 443,00, umístění

312910, výrobní číslo rb 006,

 kompresor šroubový, invent.č. 022778, pořizovací cena CZK 738 838,00, umístění

174600, výrobní číslo all 351702,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022592, pořizovací cena CZK 831 017,00, umístění 

312910, výrobní číslo pb 009,

 zabihacka vstrikovacu, invent.č. 022536, pořizovací cena CZK 1 355 000,00, umístění

212030, výrobní číslo 0605,

 kabely optovlakna baan, invent.č. 013085, pořizovací cena CZK 1 466 233,00, 

umístění 197100, výrobce altec dvůr králové, rok výroby 1999,

 stanice zkoušecí rc 1064, invent.č. 022854, pořizovací cena CZK 686 612,00, 

umístění 312910, výrobní číslo 748,

 stroj tryskací тв 9, invent.č. 023095, pořizovací cena CZK 425 296,00, umístění 

312520, výrobní číslo 831001,

 amest ks 388, invent.č. 052317, pořizovací cena CZK 702 100,00, umístění 212310, 

výrobní číslo 019/02,

 anténa baan, invent.č. 013030, pořizovací cena CZK 1 465 152,00, umístění 197100,

výrobce altec dvůr králové, rok výroby 1999, typ cs 01,
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 automat say 8/40, invent.č. 021500, pořizovací cena CZK 1 671 877,07, umístění 

212220, výrobní číslo 21010103,

 bruska hrotová, invent.č. 022705, pořizovací cena CZK 1 200 000,00, umístění 

212120, výrobní číslo 181436,

 zkoušečka trysek motor., invent.č. 022450, pořizovací cena CZK 1 338 000,00,

umístění 212420, výrobní číslo 636,

 bruska bezhrotá bb10, invent.č. 009159, pořizovací cena CZK 860 698,00, umístění

331610, výrobce tos holice, rok výroby 1969,

 stanice na proplach vstr, invent.č. 022637, pořizovací cena CZK 1 200 000,00,

umístění 212020, výrobní číslo 678,

 jeřáb mostový, invent.č. 022414, pořizovací cena CZK 1 255 436,00, umístění 

513100, výrobní číslo 13033030,

 144/ bruska otvorova be 40, invent.č. 022627, pořizovací cena CZK 5 295 240,00, 

umístění 281210, výrobní číslo 17862,

 linka na odmašťování, invent.č. 022744, pořizovací cena CZK 1 018 315,00, umístění

211920, výrobce lecom ledeč nad sazavou, typ omc 14,

 bruska na vnitř broušeni, invent.č. 022199, pořizovací cena CZK 3 350 029,00,

umístění 371430, výrobní číslo 17535,

 jus vrtací rc 492/3, invent.č. 022728, pořizovací cena CZK 2 152 870,00, umístění 

281220, výrobní číslo 707,

 amest ks 387, invent.č. 052318, pořizovací cena CZK 818 500,00, umístění 212110, 

výrobní číslo 018/02,

 bruska tschudin pl 44, invent.č. 022626, pořizovací cena CZK 7 298 939,00, umístění

513100, výrobní číslo 591306,

 pračka na tělesa trysek, invent.č. 022727, pořizovací cena CZK 1 500 000,00, 

umístění 281210, výrobní číslo 0709,

 jeřáb mostový, invent.č. 022413, pořizovací cena CZK 1 468 436,00, umístění 

513100, výrobní číslo 110332029,

 frézka univerzálni cnc, invent.č. 022844, pořizovací cena CZK 813 400,00, umístění 

371430, výrobní číslo 234

 drsnoměr t8000, invent.č. 052299, pořizovací cena CZK 1 867 641,00, umístění 

196208, výrobní číslo 36138/01063,

 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022838, pořizovací cena CZK 710 000,00, umístění

1j1, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022621, pořizovací cena CZK 927 425,00, umístění

312910, výrobní číslo zc 001,

 jus na frézování, invent.č. 022537, pořizovací cena CZK 2 400 000,00, umístění 7j1,

výrobní číslo 704,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022841, pořizovací cena CZK 776 000,00, umístění 

195120, výrobní číslo bh 001,

 poloautomat spt 16 nc, invent.č. 022748, pořizovací cena CZK 1 116 500,00, umístění

311620, výrobní číslo 718,

 kotel plynovy slatina, invent.č. 022505, pořizovací cena CZK 960 000,00, umístění

114600, výrobní číslo 21771,

 adsorber ab-k-200-u-matic, invent.č. 022944, pořizovací cena CZK 574 600,00, 

umístění 281530, výrobní číslo 105,

 bruska be40 otv.sedlo, invent.č. 022612, pořizovací cena CZK 5 523 896,00, umístění

212110, výrobní číslo 17861,

 bruska bua 25/rc 1028/2, invent.č. 022770, pořizovací cena CZK 1 229 814,00, 

umístění 212120, výrobní číslo 738,
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 bruska be40 otv.sedlo, invent.č. 022611, pořizovací cena CZK 5 642 253,00, umístění

212110, výrobní číslo 17860,

 pračka el trysek, invent.č. 022740, pořizovací cena CZK 1 500 000,00, umístění 

212130, výrobní číslo 716,

 stanice zkoušecí rc 907/1, invent.č. 022845, pořizovací cena CZK 810 815,00, 

umístění 311620, výrobní číslo 0739,

 pracov. utahovaní matíc rc 1094, invent.č. 023107, pořizovací cena CZK 514 432,00,

umístění 212010, výrobní číslo 0782,

 bruska hrotová, invent.č. 022673, pořizovací cena CZK 3 252 341,00, umístění 

371530, výrobní číslo 3034,

 bruska hrotová, invent.č. 022674, pořizovací cena CZK 3 252 341,00, umístění 

371530, výrobní číslo 3035,

 kotel plynový, řídící jednotka, invent.č. 022907, pořizovací cena CZK 647 000,00, 

umístění 950102, výrobní číslo 01471011909,

 jus, invent.č. 022752, pořizovací cena CZK 1 900 000,00, umístění 371430, výrobní 

číslo 0718,

 defektoskop rc 1080, invent.č. 022917, pořizovací cena CZK 771 770,00, umístění

441220, výrobní číslo 0776,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022849, pořizovací cena CZK 850 866,00, umístění

196300, výrobní číslo nh 003,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022851, pořizovací cena CZK 850 866,00, umístění

195120, výrobní číslo ch 007,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022850, pořizovací cena CZK 850 866,00, umístění

312910, výrobní číslo nh 004,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022836, pořizovací cena CZK 929 000,00, umístění

312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022818, pořizovací cena CZK 968 538,00, umístění

312910, výrobní číslo rg 002,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022819, pořizovací cena CZK 968 538,00, umístění

312910, výrobní číslo rg 004,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022820, pořizovací cena CZK 968 538,00, umístění

312910, výrobní číslo zg 001,

 zkoušečka dopr.čerpadel rc1064, invent.č. 022929, pořizovací cena CZK 743 867,00,

umístění 312910, výrobní číslo 0778,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022868, pořizovací cena CZK 850 866,00, umístění

312910, výrobní číslo ch005,

 bruska otvorova be 40, invent.č. 022628, pořizovací cena CZK 5 295 240,00, umístění

281210, výrobní číslo 17938,

 stroj honovací mdr 120e, invent.č. 022911, pořizovací cena CZK 1 031 650,00, 

umístění 371420, výrobní číslo 376,

 jús na vrtání vyvaž. hřídele, invent.č. 022804, pořizovací cena CZK 1 653 370,00,

umístění 441230, výrobní číslo 728,

 stroj hydrolapovaci, invent.č. 022758, pořizovací cena CZK 2 370 939,00, umístění

212110, výrobní číslo v2414,

 bruska bua 25/rc 1028/2, invent.č. 022769, pořizovací cena CZK 1 265 034,00, 

umístění 212120, výrobní číslo 763,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022842, pořizovací cena CZK 1 068 530,00, 

umístění 195120, výrobní číslo bh002,

 kruhoměr muk, invent.č. 052327, pořizovací cena CZK 920 000,00, umístění 196307,

výrobní číslo 08/2005,
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 profiloměr ak100, invent.č. 052321, pořizovací cena CZK 1 215 468,00, umístění 

196200, výrobní číslo 0302001,

 bruska bua 25/1000, invent.č. 021599, pořizovací cena CZK 1 073 215,00, umístění 

371420, výrobní číslo 181067,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022914, pořizovací cena CZK 951 033,00, umístění

312930, výrobní číslo pi 001,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022916, pořizovací cena CZK 951 033,00, umístění

312910, výrobní číslo pi 002,

 stanice zkoušecí nc 133, invent.č. 022837, pořizovací cena CZK 1 030 449,00, 

umístění 212020, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 jus - vrt.sacích otvorů, invent.č. 022788, pořizovací cena CZK 1 900 000,00, umístění

371430, výrobní číslo 727,

 adsorber, invent.č. 022852, pořizovací cena CZK 1 133 284,00, umístění 281510, 

výrobní číslo 97,

 laser značící diode, invent.č. 022742, pořizovací cena CZK 1 979 598,00, umístění

212410, výrobní číslo 200256,

 stanice mer.prut.trysek, invent.č. 022695, pořizovací cena CZK 1 858 374,00, 

umístění 212120, výrobní číslo 0703,

 adsorber ab-k-200-u-matic, invent.č. 023094, pořizovací cena CZK 935 324,95, 

umístění 212030, výrobní číslo 106,

 bruska be 40 otv.sedlo, invent.č. 022576, pořizovací cena CZK 6 593 965,00, 

umístění 212110, výrobní číslo 17859,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 023098, pořizovací cena CZK 942 812,00, umístění

312910, výrobní číslo lp 001,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 023097, pořizovací cena CZK 942 812,00, umístění

196300, výrobní číslo lp 002,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022920, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 

umístění 312910, výrobní číslo dk 002,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022921, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 

umístění 312910, výrobní číslo dk 003,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022922, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 

umístění 312910, výrobní číslo nk 005,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022923, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 

umístění 194210, výrobní číslo nk 004,

 jus vrtání sacích otvorů, invent.č. 022816, pořizovací cena CZK 2 057 703,00,

umístění 371430, výrobní číslo 732,

 stanice dátová pro nc 132, invent.č. 013167, pořizovací cena CZK 877 000,00, 

umístění 312910, výrobce envinet trebic, rok výroby 2007,

 adsorber s vyvíječem páry, invent.č. 022901, pořizovací cena CZK 1 190 856,00, 

umístění 212110, výrobní číslo 100 10,

 spektrometr, invent.č. 052320, pořizovací cena CZK 1 600 000,00, umístění 195210,

výrobní číslo 114230/02,

 soustruh revol. poloaut., invent.č. 022821, pořizovací cena CZK 2 097 740,00,

umístění 331710, výrobní číslo 30,

 kruhoměr form 4003, invent.č. 052309, pořizovací cena CZK 2 819 756,00, umístění

196208, výrobce hommel werke, rok výroby 2000 typ form 4003,

 soustruh revol. poloaut., invent.č. 022822, pořizovací cena CZK 2 210 950,00,

umístění 371130, výrobní číslo 31,

 pračka těles trysek, invent.č. 022817, pořizovací cena CZK 2 009 137,00, umístění

212130, výrobní číslo 733,
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 stroj kartáčovací vyvaž.hřídel, invent.č. 022803, pořizovací cena CZK 2 500 596,00,

umístění 441230, výrobní číslo 730,

 pec vakuová ipsen vttc, invent.č. 022792, pořizovací cena CZK 1 749 590,00, 

umístění 312510, výrobní číslo 54881/27,

 soustruh sp 12cnc, invent.č. 022775, pořizovací cena CZK 2 706 800,00, umístění

441220, výrobní číslo 12200121,

 stroj měřicí třísouřadnicový, invent.č. 052218, pořizovací cena CZK 3 717 548,31,

umístění 196102, výrobní číslo 8912911,

 soustruh cnc, invent.č. 023114, pořizovací cena CZK 1 159 685,00, umístění 331710,

výrobní číslo 3077276,

 bruska bdl 125 cnc, invent.č. 022672, pořizovací cena CZK 5 951 368,00, umístění

331610, výrobní číslo 17942,

 soustruh kopír. sp12 cnc, invent.č. 022776, pořizovací cena CZK 2 586 800,00,

umístění 441220, výrobní číslo 12200122,

 kompresor šroubový, invent.č. 022855, pořizovací cena CZK 1 974 000,00, umístění

114600, výrobní číslo aif 079222,

 stroj třísouřadnicový, invent.č. 052312, pořizovací cena CZK 3 576 449,00, umístění

311620, výrobní číslo 1222011c,

 pračka ultrazvuková uz pow 126, invent.č. 023093, pořizovací cena CZK 1 709

umístění 212010, výrobní číslo 001,

 kompresor šroubový, invent.č. 022823, pořizovací cena CZK 2 473 000,00, umístění

114600, výrobní číslo aif 074663,

 automat soustruž. cnc spm 16, invent.č. 022903, pořizovací cena CZK 2 370 000,00,

umístění 331710, výrobní číslo 50,

 linka ultrazvuková pow 138, invent.č. 023101, pořizovací cena CZK 1 559 000,40,

umístění 371510, výrobní číslo 001,

 soustruh ctx 400 cnc, invent.č. 022751, pořizovací cena CZK 4 481 679,97, umístění 

441510, výrobní číslo 01160006351,

 bruska na vnitř. broušení, invent.č. 022784, pořizovací cena CZK 3 801 124,00, 

umístění 371430, výrobní číslo 17989,

 analyzátor výfukových plynů, invent.č. 052296, pořizovací cena CZK 3 699 218,00, 

umístění 195100, výrobní číslo 852033012k,

 bruska be 41 celo dop, invent.č. 022701, pořizovací cena CZK 6 489 121,00, umístění

212110, výrobní číslo 17970,

 stanice zkoušecí nc 132, invent.č. 022928, pořizovací cena CZK 1 993 097,14, 

umístění 196120, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 2004,

 poloautomat spt 16 nc, invent.č. 022194, pořizovací cena CZK 3 769 604,00, umístěn 

371430, výrobní číslo 696,

 disk.pole a zal.knihovna v san, invent.č. 013143, pořizovací cena CZK 4 219 369,00 

umístění 197100, výrobní číslo 2b34141342,

 kruhoměr formtester, invent.č. 052326, pořizovací cena CZK 2 466 955,35, umístění

196102, výrobní číslo 5659/05,

 stroj hlubokovrtací t10-2-500, invent.č. 022904, pořizovací cena CZK 3 157 699,00 

umístění 211910, výrobní číslo 338,

 soustruh ctx 400 cnc, invent.č. 022750, pořizovací cena CZK 5 766 864,82, umístěn 

441510, výrobní číslo 01160006361,

 jús ai-z615, invent.č. 022796, pořizovací cena CZK 5 392 382,00, umístění 441220, 

výrobní číslo 2613,

 stroj honovací pemamo, invent.č. 022825, pořizovací cena CZK 4 482 159,00, 

umístění 371410, výrobní číslo 304,
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 bruska speciální вне 47, invent.č. 022755, pořizovací cena CZK 5 758 434,00, 

umístění 212310, výrobní číslo 200202,

 bruska hrotová, invent.č. 022760, pořizovací cena CZK 6 525 324,70, umístění 

331610, výrobní číslo 17978,

 soustruh spm 16 cnc, invent.č. 022915, pořizovací cena CZK 3 455 409,09, umístění

441510, výrobní číslo 65,

 bruska otvorova, invent.č. 022754, pořizovací cena CZK 6 094 860,00, umístění 

331110, výrobní číslo 17976,

 jus rc1087 na vrtání mezivlož., invent.č. 022925, pořizovací cena CZK 3 465 236,00,

umístění 211910, výrobní číslo 0777,

 bruska вне 48nc, invent.č. 022766, pořizovací cena CZK 6 365 468,00, umístění 

441220, výrobní číslo 200302,

 bruska bezhrotá c 200nc bb 10, invent.č. 020442, pořizovací cena CZK 5 042 606,00,

umístění 212310, výrobní číslo 022081,

 bruska вне 48 nc, invent.č. 022767, pořizovací cena CZK 6 457 403,00, umístění 

441220, výrobní číslo 200304,

 bruska вне 48 nc, invent.č. 022768, pořizovací cena CZK 6 529 946,00, umístění 

441220, výrobní číslo 200303,

 bruska rovinná cnc, invent.č. 022724, pořizovací cena CZK 8 007 375,00, umístění

371330, výrobní číslo 323547,

 bruska be 40a otv. sedlo, invent.č. 022743, pořizovací cena CZK 8 900 880,00, 

umístění 212110, výrobní číslo 17975,

 stroj honovací penamo, invent.č. 022910, pořizovací cena CZK 4 642 425,00, 

umístění 371410, výrobní číslo 310,

 bruska bezhrotá c 200nc bb 10, invent.č. 009862, pořizovací cena CZK 5 057 853,00,

umístění 212310, výrobní číslo 174341,

 bruska na hrany pístů elementů, invent.č. 022835, pořizovací cena CZK 5 911

umístění 371330, výrobní číslo 660151,

 centrum obráběcí, invent.č. 022840, pořizovací cena CZK 6 682 340,00, umístění

371330, výrobní číslo p 0515,

 bruska bde 125 cnc, invent.č. 022772, pořizovací cena CZK 9 864 311,00, umístění

441220, výrobní číslo 17985,

 automat soustruh -tyčový deco, invent.č. 022830, pořizovací cena CZK 7 377 umístění 

371110, výrobní číslo 3679/2002,

 bruska bde 125 cnc, invent.č. 022771, pořizovací cena CZK 9 911 305,00, umístění

441220, výrobní číslo 17986,

 automat soustruh -tyčový deco, invent.č. 022829, pořizovací cena CZK 7 487 523,06, 

umístění 212220, výrobní číslo 3682/2002,

 kalící zařízení, invent.č. 022783, pořizovací cena CZK 11 864 437,00, umístění 

441220, výrobní číslo 881105,

 jús ai-z614, invent.č. 022795, pořizovací cena CZK 12 952 132,00, umístění 441220, 

výrobní číslo 2612,

 bruska 40a cnc, invent.č. 022859, pořizovací cena CZK 10 206 458,00, umístění 

212110, výrobní číslo 18021,

 vrtačka elektroerozivní, invent.č. 022808, pořizovací cena CZK 13 753 539,00,

umístění 212110, výrobní číslo 9-9902-97,

 mikrofiniš pm 120 b1, invent.č. 022909, pořizovací cena CZK 12 455 940,00, umístění

212020, výrobní číslo 1.1.003951,

D.3 Smlouva o zřízení zástavního práva k věcem movitým mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 19.8.2009, uzavřena ve formě notářského 
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zápisu č. NZ 396/2009, N 441/2009 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, na 

základě které došlo k zastavení následujících věcí movitých ve výhradním vlastnictví Dlužníka:

 soustružnické centrum WT100, výrobce Nakamura Japonsko, dodavatel Teximp SA, 

Švýcarsko, inv.č. 23152, rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 

8.239.384,- Kč,

 soustružnické centrum WT100, výrobce Nakamura Japonsko, dodavatel Teximp SA, 

Švýcarsko, inv.č. 23153, rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 

8.213.310,- Kč,

 soustružnické centrum WT100, výrobce Nakamura Japonsko, dodavatel Teximp SA, 

Švýcarsko, inv.č. 23154, rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 

8.056.866,- Kč,

 bruska BE 40A, výrobce ČZ Strojírna Strakonice, dodavatel NZTA Noginsk, inv.č. 

23126, rok výroby 2002, umístění-lokalita Jihlava-trysky, pořizovací cena 5.050.922,-

Kč,

 pec víceúčelová VKEs 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, 

inv.č. 23161, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 14.183.012,-

Kč, tvořící linku tepelného zpracování,

 pec popouštěcí KEs 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, 

inv.č. 23162, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 2.761.901,-

Kč, tvořící linku tepelného zpracování,

 lednice TKK 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, inv.č. 

23164, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 2.825.861,- Kč, 

tvořící linku tepelného zpracování,

 pračka KEKTE 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, inv.č. 

23163, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 2.711.266,-- Kč, 

tvořící linku tepelného zpracování,

 obráběcí centrum VF3, výrobce HAAS USA, dodavatel Teximp SA, Švýcarsko, inv.č. 

23127, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jemnice, pořizovací cena 2.792.349,-- Kč,

 bruska S31, výrobce Studer Švýcarsko, dodavatel Studer Švýcarsko, inv.č. 23137, rok 

výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 12.032.942,-- Kč,

 bruska S145, výrobce Studer Švýcarsko, dodavatel Studer Švýcarsko, inv.č. 23138, 

rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 13.737.596,-- Kč,

 zkoušecí stanice EPS 815, výrobce Bosch Německo, dodavatel Černík Plzeň, inv.č. 

23128, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 7.316.913,--

Kč,

 zkoušecí stanice AVM, výrobce Hartridge Velká Británie, dodavatel Černík Plzeň, 

inv.č. 23146, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 

1.900.917,-- Kč,

 zkoušecí stanice CRi, výrobce Hartridge Velká Británie, dodavatel Černík Plzeň, inv.č. 

23147, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 1.900.917,--

Kč,

 zkoušecí stanice CRp, výrobce Hartridge Velká Británie, dodavatel Černík Plzeň, 

inv.č. 23148, rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 

1.900.917,-- Kč,

 vrtačka elektroerozivní (TZH)+PC, inv.č. 420016, výrobní číslo 9-9601-46, rok výroby 

1999, umístění-lokalita Jihlava,

 pec kalící VKE 2-50, inv.č. 420023, výrobní číslo 3009011, rok výroby 2001, umístění-

lokalita Jihlava,

 vrtačka elektroerozivní HP4EDM, inv.č. 420024, výrobní číslo 9-9902-46, rok výroby 

2003, umístění-lokalita Jihlava,
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 automat soustruž. SAY 6/32M, inv.č. 420025, výrobní číslo 629, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 soustruh vertikální V200, inv.č. 420026, výrobní číslo 100563, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 soustruh revolverový SL 20 HE, inv.č. 420027, výrobní číslo 65812, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 centrum obráběcí VF 2BHE, inv.č. 420028, výrobní číslo 30965, rok výroby 2003, 

umístění-lokalita Jihlava,

 centrum obráběcí VF 2BHE, inv.č. 420029, výrobní číslo 30936, rok výroby 2003, 

umístění-lokalita Jihlava,

 centrum obráběcí VF 2BHE, inv.č. 420030, výrobní číslo 30949, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 stroj brousící ВНЕ 47 NC, inv.č. 420033, výrobní číslo 230130, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 stroj brousící ВНЕ 47 NC, inv.č. 420034, výrobní číslo 230131, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 soustruh revolverový SL 20 НЕ, inv.č. 420035, výrobní číslo 66265, rok výroby 2003, 

umístění- lokalita Jihlava,

 soustruh vertikální V 200, inv.č. 420036, výrobní číslo 100584, rok výroby 2003, 

umístění lokalita Jihlava,

 centrum obráběcí vertikální VF 2BHE, inv.č. 420037, výrobní číslo 31534, rok výroby 

2003, umístění-lokalita Jihlava,

 centrum obráběcí vertikální VF 2BHE, inv.č. 420038, výrobní číslo 32229, rok výroby 

2003, umístění-lokalita Jihlava, 

 centrum obráběcí vertikální VF 2BHE, inv.č. 420039, výrobní číslo 32252, rok výroby 

2003, umístění-lokalita Jihlava, 

 centrum obráběcí MC 16, inv.č. 420041, výrobní číslo M46143, rok výroby 2003, 

umístění-  lokalita Jihlava,

 soustruh univerzální CTX 420, inv.č. 420042, výrobní číslo 2260003351, rok výroby 

2004, umístění-lokalita Jihlava,

 soustruh univerzální CTX 420, inv.č. 420043, výrobní číslo 2260003581, rok výroby 

2004, umístění-lokalita Jihlava, 

 soustruh HAAS SL 10 CNC, inv.č. 420045, výrobní číslo 67200, rok výroby 2004, 

umístění- lokalita Jemnice,

 soustruh HAAS SL 20 CNC, inv.č. 420046, výrobní číslo 67765, rok výroby 2004, 

umístění- lokalita Jemnice,

 centrum obráběcí vertikální, inv.č. 420047, výrobní číslo 35866, rok výroby 2004, 

umístění- lokalita Jemnice,

 centrum obráběcí vertikální, inv.č. 420048, výrobní číslo 34448, rok výroby 2004, 

umístění- lokalita Jemnice,

 soustruh HAAS SL 10 CNC, inv.č. 420049, výrobní číslo 67217, rok výroby 2004, 

umístění- lokalita Jemnice

D.4 Smlouva o zřízení zástavního práva k věcem movitým mezi Dlužníkem jako zástavcem a 

Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 17.10.2011, uzavřena ve formě notářského 

zápisu č. NZ 502/2011, N 578/2011 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně, na 

základě které došlo k zastavení následujících souborů věcí movitých, které jsou tvořeny 

jednotlivými movitými věcmi ve výhradním vlastnictví Dlužníka: 

 soustružnické centrum WT100, výrobce Nakamura Japonsko, dodavatel Teximp SA, 
Švýcarsko, inv.č. 23152, rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 8
239 384,- Kč,
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 soustružnické centrum WT100, výrobce Nakamura Japonsko, dodavatel Teximp SA, 
Švýcarsko, inv.č. 23153, rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 8 
213 310,-Kč,

 soustružnické centrum WT100, výrobce Nakamura Japonsko, dodavatel Teximp SA, 
Švýcarsko, inv.č. 23154, rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 8 
056 866,- Kč,

 bruska BE 40A, výrobce ČZ Strojírna Strakonice, dodavatel NZTA Noginsk, inv.č. 
23126, rok výroby 2002, umístění-lokalita Jihlava-trysky, pořizovací cena 5 050 922,-
Kč,

 pec víceúčelová VKEs 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, 
inv.č.23161  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 14 183 012,-
Kč, tvořící linku tepelného zpracování,

 pec popouštěcí KEs 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, 
inv.č.23162  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 2 761 901Kč, 
tvořící linku tepelného zpracování,

 lednice TKK 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, inv.č. 
23164,  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 2 825 861,- Kč, 
tvořící linku tepelného zpracování,

 pračka KEKTE 2, výrobce Aichelin Rakousko, dodavatel Aichelin Rakousko, inv.č. 
23163,  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava, pořizovací cena 2 711 266,- Kč, 
tvořící linku tepelného zpracování,

 obráběcí centrum VF3, výrobce HAAS USA, dodavatel Teximp SA, Švýcarsko, inv.č
23127.  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jemnice, pořizovací cena 2 792 349,- Kč,

 bruska S31, výrobce Studer Švýcarsko, dodavatel Studer Švýcarsko, inv.č. 23137, rok 
výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 12 032 942,- Kč,

 bruska S145, výrobce Studer Švýcarsko, dodavatel Studer Švýcarsko, inv.č. 23138, 
rok výroby 2008, umístění-lokalita Batelov, pořizovací cena 13 737 596,- Kč,

 zkoušecí stanice EPS 815, výrobce Bosch Německo, dodavatel Černík Plzeň, 
inv.č.23128  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 7 316 
913,- Kč, -

 zkoušecí stanice AVM, výrobce Hartridge Velká Británie, dodavatel Černík Plzeň, 
inv.č. 23146 rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 1 900 
917,- Kč, -

 zkoušecí stanice CRi, výrobce Hartridge Velká Británie, dodavatel Černík Plzeň, 
inv.č.23147  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 1 900 
917,- Kč,-

 zkoušecí stanice CRp, výrobce Hartridge Velká Británie, dodavatel Černík Plzeň, 
inv.č.23148  rok výroby 2008, umístění-lokalita Jihlava-OTS, pořizovací cena 1 900 
917,- Kč, -

 vrtačka elektroerozivní(TZH)+PC, inv.č. 420016, výrobní číslo 9-9601-46, rok výroby 
1999,

 pec kalící VKE 2-50, inv.č. 420023, výrobní číslo 3009011, rok výroby 2001,

 vrtačka elektroerozivní HP4EDM, inv.č. 420024, výrobní číslo 9-9902-46, rok výroby 
2003,
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 automat soustružnický SAY 6/32M, inv.č. 420025, výrobní číslo 629, rok výroby 2003, 

 soustruh vertikální V200, inv.č. 420026, výrobní číslo 100563, rok výroby 2003,

 soustruh revolverový SL 20 HE, inv.č. 420027, výrobní číslo 65812, rok výroby 2003,

 centrum obráběcí VF 2BHE, inv.č. 420028, výrobní číslo 30965,rok výroby 2003,

 centrum obráběcí VF 2BHE, inv.č. 420029, výrobní číslo 30936,rok výroby 2003,

 centrum obráběcí VF 2BHE, inv.č. 420030, výrobní číslo 30949, rok výroby 
2003,

 stroj brousící ВНЕ 47 NC, inv.č. 420033, výrobní číslo 230130, rok výroby 2003

 stroj brousící ВНЕ 47 NC, inv.č. 420034, výrobní číslo 230131, rok výroby 2003,

 soustruh revolverový SL 20 НЕ, inv.č. 420035, výrobní číslo 66265, rok výroby 2003,

 soustruh vertikální V 200, inv.č. 420036, výrobní číslo 100584, rok výroby 2003,

 centrum obráběcí vertikální VF 2BHE, inv.č. 420037, výrobní číslo 31534, rok výroby 
2003,

 centrum obráběcí vertikální VF 2BHE, inv.č. 420038, výrobní číslo 32229, rok výroby 
2003,

 centrum obráběcí vertikální VF 2BHE, inv.č. 420039, výrobní číslo 32252, rok výroby 
2003,

 centrum obráběcí MC 16, inv.č. 420041, výrobní číslo M46143, rok výroby 2003,

 soustruh univerzální CTX 420, inv.č. 420042, výrobní číslo 2260003351, rok 
výroby2004,

 soustruh univerzální CTX 420, inv.č. 420043, výrobní číslo 2260003581, rok 
výroby2004,

 soustruh HAAS SL 10 CNC, inv.č. 420045, výrobní číslo 67200, rok výroby 2004,

 soustruh HAAS SL 20 CNC, inv.č. 420046, výrobní číslo 67765, rok výroby 2004,

 centrum obráběcí vertikální, inv.č. 420047, výrobní číslo 35866, rok výroby 2004,

 centrum obráběcí vertikální, inv.č. 420048, výrobní číslo 34448, rok výroby 2004,

 soustruh HAAS SL 10 CNC, inv.č. 420049, výrobní číslo 67217, rok výroby 2004,

 značící zařízení E8-C151, inv. č. 013191, pořizovací cena 171.200,- Kč (jedno sto 
sedmdesát jeden tisíc dvě stě korun českých), výrobní č. 31711, umístění středisko 
141220 Vyvažovací hřídel na adrese Jihlava, Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava,

 seřizovači přístroj SPS 500 UD, invent.č. 013144. pořizovací cena CZK 325 950,00, 
umístění 211920, výrobní číslo V1-044,

 čistírna vody, invent.č. 022454, pořizovací cena CZK 614 310,00, umístění 114810, 
výrobní číslo 0194,

 ústředna EPS, invent.č. 013097, pořizovací cena CZK 175 152,00, umístění 197200, 
výrobní číslo 212,
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 ústředna telefonní, invent.č. 013090, pořizovací cena CZK 550 350,00, umístění 
197408, výrobce ROBERT BOSCH, typ INTEGRAL 33E,

 stanice procesní ENG, invent.č. 013049, pořizovací cena CZK 466 209,00, umístění 
114601, výrobce AISE-JME ZLÍN, typ PS05-B29,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022638, pořizovací cena CZK 2 519 040,00, 
umístění 331710, výrobní číslo 9-60-95-1061

 stůl pro sestavení vstřikovačú, invent.č, 022867, pořizovací cena CZK 146 349,00, 
umístění 212030, výrobní číslo 762,

 bruska otvorová BE 42, Invent.č. 022607, pořizovací cena CZK 4 261 184,00, 
umístění 281510, výrobní číslo 17924,

 přípravek pro zkoušku těsnosti, invent.č. 620386, pořizovací cena CZK 146 582,00, 
umístění 312930, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, typ 85.3002/000,

 vrtačka elektrojiskrová, invent.č. 022735, pořizovací cena CZK 1 550 000,00, umístění 
281520, výrobní číslo 714,

 vrtačka elektrojiskrová, invent.č. 022736, pořizovací cena CZK 1 550 000,00, umístění 
281520, výrobní číslo 715,

 cnita na povrch a úhly, invent.č. 052279, pořizovací cena CZK 1 009 639,00, umístění 
212110, výrobní číslo 82,

 cnita na povrch a úhly, invent.č. 052280, pořizovací cena CZK 1 009 639,00, umístění 
196208, výrobní číslo 81,

 anténa BAAN, invent.č. 013112, pořizovací cena CZK 279 407,00, umístění 197100, 
rok výroby 2001, typ PS04,

 bruska hrotová-jednoúčelový stroj (JÚS), invent.č. 022409, pořizovací cena CZK 
1 108 umístění 371430, výrobce VEB-SLEIFMASCH.K-M-S, typ RC 1035,

 soustruh SRÚ 40 CNC, invent.č. 022201, pořizovací cena CZK 369 657,00, umístění 
311620, výrobní číslo 21010033,

 měřidlo pístu zdvihátka, invent.č. 052310, pořizovací cena CZK 295 000,00, umístění 
196200, výrobní číslo 9/00,

 přípravek seřizovači PC1M DEUTZ pro stanici NC 132, invent.č. 620397, pořizovací 
cena CZK 115 249,00, umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 přípravek seřizovači PC1M DEUTZ pro stanicí NC 132, invent.č. 620398, pořizovací 
cena CZK 115 249,00, umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 přípravek seřizovači PC1M DEUTZ pro stanici NC 132, invent.č. 620399, pořizovací 
cena CZK 115 249,00, umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 bruska rovinná, invent.č. 022853, pořizovací cena CZK 220 000,00, umístění 331610, 
výrobní číslo 181 868,

 odlučovač olejové mlhy, invent.č. 023102, pořizovací cena CZK 130 000,00, umístění 
281230, výrobní číslo 20060138,

 odlučovač olejové mlhy, invent.č. 023103, pořizovací cena CZK 130 000,00, umístění 
281530, výrobní číslo 20060139,

 přípravek-upínač, invent.č. 620400, pořizovací cena CZK 118 768,00, umístění 
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371410, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 automat A40, invent.č. 020297, pořizovací cena CZK 402 357,00, umístění 371130, 
výrobní číslo 37833,

 bruska hrotová BHU 25/630, invent.č. 023109, pořizovací cena CZK 130 000,00, 
umístění 371420, výrobní číslo 177861,

 kabely optovlákna BAAN, invent.č. 013086, pořizovací cena CZK 541 854,00, 
umístění 300103, výrobce ALTEC DVŮR KRÁLOVÉ, rok výroby 1999,

 měřidlo rozstřikových úhlů, invent.č. 052322, pořizovací cena CZK 263 352,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 01,

 měřidlo rozstřikových úhlů, invent.č. 052323, pořizovací cena CZK 263 352,00, 
umístění 12110, výrobní číslo 02

 úpravna vody, invent.č. 022506, pořizovací cena CZK 750 000,00, umístění 114600, 
výrobní číslo 0244A,

 odlučovač olejové mlhy, invent.č. 023104, pořizovací cena CZK 140 000,00, umístění 
281230, výrobní číslo 20060140,

 stanice procesní BAAN, invent.č. 013070, pořizovací cena CZK 573 791,00, umístění 
311510, výrobce ALTEC DVŮR KRÁLOVÉ, rok výroby 1999, typ R 17/01,

 tryskáč stolový, invent.č. 022571, pořizovací cena CZK 1 679 833,00, umístění 
312520, výrobní číslo 59106,

 poloautomat SPT 16NC, invent.č. 022793, pořizovací cena CZK 335 000,00, umístění 
371430, výrobní číslo 91,

 stanice zkoušecí NC 133, invent.č. 022696, pořizovací cena CZK 329 732,00, 
umístění 196300, výrobní číslo RD016,

 stanice zkoušecí NC 133, invent.č. 022697, pořizovací cena CZK 329 732,00, 
umístění 196300, výrobní číslo RD017,

 stanice zkoušecí NC 133, invent.č. 022698, pořizovací cena CZK 329 732,00, 
umístění 312910, výrobní číslo TD018,

 stanice zkoušecí NC 133, invent.č. 022699, pořizovací cena CZK 329 732,00, 
umístění 312910, výrobní číslo TD019,

 stanice zkoušecí NC 133, invent.č. 022700, pořizovací cena CZK 329 732,00, 
umístění 312910, výrobní číslo TD020,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022639, pořizovací cena CZK 3 252 106,00, 
umístění 331710, výrobní číslo 221 123-0065,

 revolver NC KOYO-TURN, invent.č. 022654, pořizovací cena CZK 2 326 288,00, 
umístění 331710, výrobní číslo 2211230053,

 závora - parkoviště HORNÍ, invent.č. 013104, pořizovací cena CZK 228 902,00, 
umístění 197200, výrobce AUTOGARD BRNO, typ AG 500, rok výroby 2000,

 kompresor šroubový, invent.č. 022815, pořizovací cena CZK 255 000,00, umístění 
114600, výrobní číslo AH 262751,

 server POWEREDGE 2850, invent.č. 013153, pořizovací cena CZK 189 006,00, 
umístění 300303, výrobní číslo BXFR02J,
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 server POWEREDGE 2850, invent.č. 013154, pořizovací cena CZK 189 006,00, 
umístění 300307, výrobní číslo GFR02J,

 nástroj postupový, invent.č, 620394, pořizovací cena CZK 188 212,00, umístění 
192100, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 automat c DECO 200, invent.č. 420019, pořizovací cena CZK 140 310,10, umístění 
211910, výrobní číslo 4337,

 automat soustružnický DECO 200, invent.č. 420020, pořizovací cena CZK 140 
310,10, umístění 211910, výrobní číslo 4338,

 zařízení značící C 151, invent.č. 013136, pořizovací cena CZK 286 700,00, umístění 
312910, výrobní číslo 2538,

 měřidlo na kontrolu CNC strojů, invent.č. 052316, pořizovací cena CZK 339 781,00, 
umístění 331710, výrobní číslo G 93775,

 pult nízkoteplotní NP 400/80, invent.č. 023106, pořizovací cena CZK 159 600,00, 
umístěni 332520, výrobní číslo 21126,

 přístroj seřizovači BMD410, invent.č. 052315, pořizovací cena CZK 348 740,00, 
umístění 311620, výrobní číslo 40193,

 kotel plynový, invent.č. 022342, pořizovací cena CZK 320 000,00, umístění 300303, 
výrobní číslo 21714,

 montáž olejové čerpadla-stúl, invent.č. 022864, pořizovací cena CZK 228 285,00, 
umístění 312930, výrobní číslo 0755,

 stanice měřicí AMEST, invent.č. 052301, pořizovací cena CZK 782 000,00, umístění 
311520, výrobní číslo 8/99,

 server POWEREDGE 2850, invent.č. 013163, pořizovací cena CZK 179 614,00, 
umístění 197100, výrobní číslo 107N771,

 server POWEREDGE 2850, invent.č. 013164, pořizovací cena CZK 179 614,00, 
umístění 197100, výrobní číslo 477DB2J,

 demagnetizátor DT 205F, invent.č. 023099, pořizovací cena CZK 196 000,00, 
umístění 312910, výrobní číslo 25018,

 bruska BHU 25/630, invent.č. 020438, pořizovací cena CZK 946 712,00, umístění 
281210, výrobní číslo 42,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022656, pořizovací cena CZK 2 743 163,00, 
umístění 331710, výrobní číslo 221120-0065,

 poloautomat soustružnický, invent.č. 022657, pořizovací cena CZK 2 743 163,00, 
umístění 331710, výrobní číslo 221120-0066,

 měřidlo profilu kladky, invent.č. 052308, pořizovací cena CZK 514 199,00, umístění 
331110, výrobní číslo 98,

 kouřoměr AVL, invent.č. 052283, pořizovací cena CZK 421 551,00, umístění 195100, 
výrobní číslo 2695, 

 výtah nákladní 250 kg, invent.č. 022676, pořizovací cena CZK 417 000,00, umístění 
1J1, výrobní číslo 812,

 amest pro kontrolu trysek, invent.č. 052314, pořizovací cena CZK 400 500,00, 
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umístění 212110, výrobní číslo 29/01,

 demagnetizační zařízení, invent.č. 023105, pořizovací cena CZK 198 000,00, 
umístění 331230, výrobní číslo 07206,

 poloautomat SPT 16NC, invent.č. 022791, pořizovací cena CZK 446 500,00, umístění 
371430, výrobní číslo 624,

 utahovák PT 52/600 F/R SHUTOFF, invent.č. 610036, pořizovací cena CZK 206 
034,40, umístění 312910, výrobce KAVON CZ, typ NB 18058,B06,

 soustruh SV18R/750, invent.č. 020836, pořizovací cena CZK 541 267,00, umístění 
281220, výrobce TOS KUŘÍM, rok výroby 1953,

 mikrotvrdomér, invent.č. 052275, pořizovací cena CZK 1 983 257,00, umístění 
195210, výrobní číslo C 2478,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022617, pořizovací cena CZK 525 000,00, umístění 
195120, výrobní číslo PZ 001,

 zařízení na čištění kapaliny, invent.č. 022765, pořizovací cena CZK 400 000,00, 
umístění 197402, výrobní číslo 11655,

 aparát filtrační FA 24S, invent.č. 023112, pořizovací cena CZK 185 000,00, umístění 
312520, výrobní číslo 01-1956,

 bruska hrotová, invent.č., 022806, pořizovací cena CZK 480 000,00, umístění 371530, 
výrobní číslo 181955,

 stanice seřizovači, invent.č. 022613, pořizovací cena CZK 615 264,00, umístění 
195300, výrobní číslo BB001

 pec vakuová, invent.č. 022462, pořizovací cena CZK 468 673,00, umístěni 312510, 
výrobní číslo 196,

 stanice proplachovací, invent.č. 022530, pořizovací cena CZK 1 100 000,00, umístění 
212020, výrobní číslo 0601,

 demagnetizátor DEMAT 300, invent.č. 023108, pořizovací cena CZK 204 850,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 091/06,

 stroj honovací, invent.č. 022824, pořizovací cena CZK 401 734,00, umístění 371420, 
výrobní číslo 917/14,549,

 pračka těles trysek, invent.č. 022827, pořizovací cena CZK 359 140,00, umístění 
212120, výrobní číslo 736,

 stanice zkoušecí RC 907, invent.č. 022703, pořizovací cena CZK 450 000,00, 
umístění 311620, výrobní číslo 542,

 spotřeboměr paliva dynamický, invent.č. 052282, pořizovací cena CZK 503 415,00, 
umístění 195100, výrobní číslo 774,

 stroj nýtovací, invent.č. 022805, pořizovací cena CZK 514 470,00, umístění 312930, 
výrobní číslo 2318163,

 miniboroskop, invent.č. 052336, pořizovací cena CZK 208 690,00, umístění 196200, 
výrobní číslo 406730,385072,

 jednoúčelový stroj (JÚS)-vrtáni sacích otvoru, invent.č. 022661, pořizovací cena CZK 
2 040 900,00, umístění 371430, výrobní číslo 690,
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 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022665, pořizovací cena CZK 574 354,00, 
umístění 196300, výrobní číslo TC 003,

 zařízení omílací ROSIER FKS1, invent.č. 022596, pořizovací cena CZK 2 080 424,00, 
umístění 311640, výrobní číslo 17016/97-04,

 zařízení omílací ROSLER R600, invent.č. 022597, pořizovací cena CZK 2 080 424,00, 
umístění 311640, výrobni číslo 17020/97-04,

 stanice seřizovači do kruhu RC 916, invent.č. 022902, pořizovací cena CZK 297 
500,00, umístění 312910, výrobni číslo 6-950067-0,

 pračka LECOM 703 209, invent.č. 022797, pořizovací cena CZK 548 779,00, umístění 
441220, výrobní číslo 703209,

 pec HOA 20/15, invent.č. 009213, pořizovací cena CZK 523 996,00, umístění 312520, 
výrobní číslo 819997,

 kompresor šroubový, invent.č. 022777, pořizovací cena CZK 468 398,00, umístění 
174600, výrobní číslo AII 368548,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022400, pořizovací cena CZK 1 515 015,00, umístění 
212120, výrobní číslo 0544,

 bruska BDL 125 CNC, invent.č. 022610, pořizovací cena CZK 4 344 551,00, umístění 
331120, výrobní číslo 17718,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022741, pořizovací cena CZK 456 595,00, umístěni 
196300, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 zařízení značící C 151, invent.č. 023100, pořizovací cena CZK 276 040,33, umístění 
312910, výrobní číslo 26763,

 zařízení na odjehlování, invent.č. 022919, pořizovací cena CZK 339 560,00, umístění 
311610, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 2004,

 drsnoměr T1000 II basic, invent.č. 052333, pořizovací cena CZK 246 125,86, umístění 
196107, výrobní číslo 73355,

 drsnoměr T1OOO II basic, invent.č. 052332, pořizovací cena CZK 246 125,87, 
umístění 196103, výrobní číslo 73353,

 jednoúčelový stroj (JÚS) vrtací RC 701/3, invent.č. 022729, pořizovací cena CZK 
1 220 000,00, umístění 281220, výrobní číslo 706,

 pračka LECOM 703 209, invent.č. 022799, pořizovací cena CZK 601 279,00, umístění 
441220, výrobní číslo 703209,

 pračka LECOM 703 210, invent.č. 022800, pořizovací cena CZK 601 280,00, umístění 
441220, výrobní číslo 703210,

 kompresor šroubový, invent.č. 022843, pořizovací cena CZK 397 660,00, umístění 
114600, výrobní číslo AII65609,

 anténa BAAN, invent.č. 013031, pořizovací cena CZK 1 063 891,00, umístění 197100, 
výrobce ALTEC DVŮR KRÄLOVÉ, rok výroby 1999, typ SU01,

 soustruh dokončovací SCHERER, invent.č. 022749, pořizovací cena CZK 881 754,00, 
umístění 950102, výrobní číslo 65035,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022622, pořizovací cena CZK 713 655,00, 
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umístění 312910, výrobní číslo ZC 002,

 zařízení na čištění kapaliny, invent.č. 022704, pořizovací cena CZK 601 024,00, 
umístění 212320, výrobní číslo 7165,

 sušič vzduchu, invent.č. 022362, pořizovací cena CZK 1 317 750,00, umístění 
114600, výrobní číslo 2.0.7458/1,

 server HP, invent.č. 013122, pořizovací cena CZK 2 643 309,00, umístění 197100, 
výrobní číslo DEH42083HL,

 soustruh SRU 40 CNC, invent.č, 022200, pořizovací cena CZK 681 296,00, umístění 
311620, výrobní číslo 21010032,

 válcový stroj - BAUBLIES Rolliermaschine RM2/35, invent.č. 022918, pořizovací cena 
CZK 378 987,80, umístění 441510, výrobní číslo 0414044,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022554, pořizovací cena CZK 691 017,00, 
umístění 312910, výrobní číslo DB 003,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022560, pořizovací cena CZK 691 017,00, 
umístění 312910, výrobní číslo BB 004,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022549, pořizovací cena CZK 732 117,00, 
umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 1996,

 sušič vzduchu, invent.č. 022361, pořizovací cena CZK 1 385 992,00, umístění 
114600, výrobní číslo 2.0.7458/2,

 kompresor šroubový, invent.č. 022659, pořizovací cena CZK 1 103 290,00, umístění 
197403, výrobní číslo All 463751,

 automat SAY8/40, invent.č. 022037, pořizovací cena CZK 1 060 000,00, umístění 
212220, výrobní číslo 21010108,

 kompresor šroubový, invent.č. 022604, pořizovací cena CZK 1 224 700,00, umístění 
197403, výrobní číslo All 340348,

 stanice na proplach RC 1093, invent.č. 023110, pořizovací cena CZK 298 797,00, 
umístění 212010, výrobní číslo 0783, 

 stroj vrtací POSALUX, invent.č. 022623, pořizovací cena CZK 4 756 490,00, umístění 
212120, výrobní číslo 673,

 stroj odmašťovací, invent.č. 022905, pořizovací cena CZK 465 000,00, umístění 
312930, výrobní číslo 409,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022583, pořizovací cena CZK 711 017,00, 
umístění 312910, výrobní číslo ТВ 007,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022584, pořizovací cena CZK 711 017,00, 
umístění 312910, výrobní číslo PB 008,

 mikroskop s focením, invent.č. 052331, pořizovací cena CZK 338 500,00, umístění 
196102, výrobce ZEISS, rok výroby 2006, typ STEMI SV11,

 vyfukování těles trysek, invent.č. 022846, pořizovací cena CZK 601 628,00, umístění 
212120, výrobní číslo 737,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022548, pořizovací cena CZK 794 870,00, 
umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 1996,
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 stroj honovací AR 340, invent.č. 023096, pořizovací cena CZK 401 706,96, umístění 
371410, výrobní číslo 977,

 pec střásací BIRLEC, invent.č., 006720, pořizovací cena CZK 918 473,00, umístění 
281210, výrobce BIRLEC, rok výroby 1958,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022664, pořizovací cena CZK 654 443,00, 
umístění 312910, výrobní číslo RB 006,

 kompresor šroubový, invent.č. 022778, pořizovací cena CZK 738 838,00, umístění 
174600, výrobní číslo All 351702,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022592, pořizovací cena CZK 831 017,00, 
umístění 312910, výrobní číslo PB 009,

 zabíhačka vstřikovačů, invent.č. 022536, pořizovací cena CZK 1 355 000,00, umístění 
212030, výrobní číslo 0605,

 kabely optovlákna BAAN, invent.č. 013085, pořizovací cena CZK 1 466 233,00, 
umístění 197100, výrobce ALTEC DVŮR KRÁLOVĚ, rok výroby 1999,

 stanice zkoušecí RC 1064, invent.č. 022854, pořizovací cena CZK 686 612,00, 
umístění 312910, výrobní číslo 748,

 stroj tryskací ТВ 9, invent.č. 023095, pořizovací cena CZK 425 296,00, umístění 
312520, výrobní číslo 831001,

 měřící stanice AMEST KS 388, invent.č. 052317, pořizovací cena CZK 702 100,00, 
umístění 212310, výrobní číslo 019/02,

 anténa BAAN, invent.č. 013030, pořizovací cena CZK 1 465 152,00, umístění 197100, 
výrobce ALTEC DVŮR KRÁLOVÉ, rok výroby 1999, typ CS 01,

 automat SAY 8/40, invent.č. 021500, pořizovací cena CZK 1 671 877,07, umístění 
212220, výrobní číslo 21010103,

 bruska hrotová, invent.č. 022705, pořizovací cena CZK 1 200 000,00, umístění 
212120, výrobní číslo 181436,

 zkoušečka trysek RC 1007, invent.č. 022450, pořizovací cena CZK 1 338 000,00, 
umístění 212420, výrobní číslo 636,

 bruska bezhrotá BB10, invent.č. 009159, pořizovací cena CZK 860 698,00, umístění 
331610, výrobce TOS HOLICE, rok výroby 1969,

 stanice na proplach RC 974, invent.č. 022637, pořizovací cena CZK 1 200 000,00, 
umístění 212020, výrobní číslo 678,

 jeřáb mostový, invent.č. 022414, pořizovací cena CZK 1 255 436,00, umístěni 
513100, výrobní číslo 13033030,

 bruska otvorová BE 40, invent.č, 022627, pořizovací cena CZK 5 295 240,00, 
umístění 281210, výrobní číslo 17862,

 linka na odmašťování, invent.č. 022744, pořizovací cena CZK 1 018 315,00, umístění 
211920, výrobce LECOM LEDEČ NAD SAZAVOU, typ OMC 14,

 bruska na vnitřní broušení, invent.č. 022199, pořizovací cena CZK 3 350 029,00, 
umístění 371430, výrobní číslo 17535,

 jednoúčelový stroj (JÚS) vrtací RC 492/3, invent.č. 022728, pořizovací cena CZK 
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2 152 umístění 281220, výrobní číslo 707,

 měřící stanice AMEST KS 387, invent.č. 052318, pořizovací cena CZK 818 500,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 018/02,

 bruska TSCHUDIN PL 44, invent.č. 022626, pořizovací cena CZK 7 298 939,00, 
umístění 513100, výrobní číslo 591306,

 pračka na tělesa trysek, invent.č. 022727, pořizovací cena CZK 1 500 000,00, 
umístění 281210, výrobní číslo 0709,

 jeřáb mostový, invent.č. 022413, pořizovací cena CZK 1 468 436,00, umístění 
513100, výrobní číslo 110332029,

 frézka univerzální CNC, invent.č. 022844, pořizovací cena CZK 813 400,00, umístění 
371430, výrobní číslo 234,

 drsnomér T8000, invent.č. 052299, pořizovací cena CZK 1 867 641,00, umístění 
196208, výrobní číslo 36138/01063,

 stanice zkoušecí' NC 132, invent.č. 022621, pořizovací cena CZK 927 425,00, 
umístěni 312910, výrobní číslo ZC 001,

 jednoúčelový stroj (JÚS) na frézování, invent.č, 022537, pořizovací cena CZK 2 400 
000,00, umístění 7J1, výrobní číslo 704,

 stanice zkoušecí, invent.č. 022841, pořizovací cena CZK 776 000,00, umístění 
195120, výrobní číslo BH 001,

 poloautomat SPT 16 NC, invent.č. 022748, pořizovací cena CZK 1 116 500,00, 
umístění 311620, výrobní číslo 718,

 kotel plynový SLATINA, invent.č. 022505, pořizovací cena CZK 960 000,00, umístění 
114600, výrobní číslo 21771,

 adsorber AB-K-200-U-MATIC, invent.č. 022944, pořizovací cena CZK 574 600,00, 
umístění 281530, výrobní číslo 105,

 bruska BE40 OTV.SEDLO, invent.č. 022612, pořizovací cena CZK 5 523 896,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 17861,

 bruska BUA 25/RC 1028/2, invent.č. 022770, pořizovací cena CZK 1 229 814,00, 
umístění 212120, výrobní číslo 738,

 bruska BE40 OTV.SEDLO, invent.č. 022611, pořizovací cena CZK 5 642 253,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 17860,

 pračka po elektrolytickém odjehlování, invent.č. 022740, pořizovací cena CZK 1 500 
000,00, umístění 212130, výrobní číslo 716,

 stanice zkoušecí RC 907/1, invent.č. 022845, pořizovací cena CZK 810 815,00, 
umístění 311620, výrobní číslo 0739,

 pracoviště utahování MATIC RC 1094, invent.č. 023107, pořizovací cena CZK 
514 432.0 umístění 212010, výrobní číslo 0782,

 bruska hrotová, invent.č. 022673, pořizovací cena CZK 3 252 341,00, umístění 
371530, výrobní číslo 3034,

 bruska hrotová, invent.č. 022674, pořizovací cena CZK 3 252 341,00, umístění 
371530, výrobní číslo 3035,
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 kotel plynový, řídící jednotka, invent.č. 022907, pořizovací cena CZK 647 000,00, 
umístění 950102, výrobní číslo 01471011909,

 jednoúčelový stroj (JÚS), invent.č. 022752, pořizovací cena CZK 1 900 000,00, 
umístění 371430, výrobní číslo 0718,

 defektoskop RC 1080, invent.č. 022917, pořizovací cena CZK 771 770,00, umístění 
441220, výrobní číslo 0776,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022849, pořizovací cena CZK 850 866,00, 
umístění 196300, výrobní číslo NH 003,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022851, pořizovací cena CZK 850 866,00, 
umístěni 195120, výrobní číslo CH 007,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022850, pořizovací cena CZK 850 866,00, 
umístění 312910, výrobni číslo NH 004,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022836, pořizovací cena CZK 929 000,00, 
umístění 312910, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022818, pořizovací cena CZK 968 538,00, 
umístění 312910, výrobní číslo RG 002,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022819, pořizovací cena CZK 968 538,00, 
umístění 312910, výrobní číslo RG 004,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022820, pořizovací cena CZK 968 538,00, 
umístění 312910, výrobní číslo ZG 001,

 zkoušečka dopravních čerpadel Rc1064, invent.č. 022929, pořizovací cena CZK 
743 877,00, umístění 312910, výrobní číslo 0778,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022868, pořizovací cena CZK 850 866,00, 
umístění 312910, výrobní číslo CH005,

 bruska otvorová BE 40, invent.č. 022628, pořizovací cena CZK 5 295 240,00, 
umístění 281210, výrobní číslo 17938,

 stroj honovací MDR 120E, invent.č. 022911, pořizovací cena CZK 1 031 650,00, 
umístění 371420, výrobní číslo 376,

 jednoúčelový stroj (JÚS) na vrtáni vyvažovací hřídele, invent.č. 022804, pořizovací 
cena CZK 1 653 370,00, umístěni 441230, výrobni číslo 728,

 stroj hydrolapovaci, invent.č. 022758, pořizovací cena CZK 2 370 939,00, umístění 
212110, výrobni číslo V2414,

 bruska BUA 25/RC 1028/2, invent.č. 022769, pořizovací cena CZK 1 265 034,00, 
umístění 212120, výrobní číslo 763,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022842, pořizovací cena CZK 1 068 530,00, 
umístění 195120, výrobní číslo BH002,

 kruhoměr MUK, invent.č. 052327, pořizovací cena CZK 920 000,00, umístění 196307, 
výrobní číslo 08/2005,

 profiloměr AK100, invent.č. 052321, pořizovací cena CZK 1 215 468,00, umístění 
196200, výrobní číslo 0302001,

 bruska BUA 25/1000, invent.č. 021599, pořizovací cena CZK 1 073 215,00, umístění 
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371420, výrobní číslo 181067,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022914, pořizovací cena CZK 951 033,00, 
umístění 312930, výrobní číslo PI 001,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022916, pořizovací cena CZK 951 033,00, 
umístění 312910, výrobni číslo PI 002,

 stanice zkoušecí NC 133, invent.č. 022837, pořizovací cena CZK 1 030 449,00, 
umístění 212020, výrobce MOTORPAL JIHLAVA,

 jednoúčelový stroj (JÚS) - vrtání sacích otvoru, invent.č. 022788, pořizovací cena CZK 
1 900 000,00, umístění 371430, výrobní číslo 727,

 adsorber, invent.č. 022852, pořizovací cena CZK 1 133 284,00, umístění 281510, 
výrobní číslo 97,

 laser značící DIODE, invent.č. 022742, pořizovací cena CZK 1 979 598,00, umístění 
212410, výrobní číslo 200256,

 stanice měření průtoku trysek, invent.č. 022695, pořizovací cena CZK 1 858 374,00, 
umístění 212120, výrobní číslo 0703,

 adsorber AB-K-200-U-MATIC, invent.č. 023094, pořizovací cena CZK 935 324,95, 
umístění 212030, výrobní číslo 106,

 bruska BE 40 OTV.SEDLO, invent.č. 022576, pořizovací cena CZK 6 593 965,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 17859,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 023098, pořizovací cena CZK 942 812,00, 
umístění 312910, výrobní číslo LP 001,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 023097, pořizovací cena CZK 942 812,00, 
umístění 196300, výrobní číslo LP 002,

 stanice zkoušecí NC 132, invent č. 022920, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 
umístění 312910, výrobní číslo DK 002,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022921, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 
umístění 312910, výrobní číslo DK 003,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022922, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 
umístění 312910, výrobni číslo NK 005,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022923, pořizovací cena CZK 1 078 999,00, 
umístění 194210, výrobní číslo NK 004,

 jednoúčelový stroj (JÚS) vrtání sacích otvorů, invent.č. 022816, pořizovací cena CZK 
2 057 703,00, umístění 371430, výrobní číslo 732,

 stanice datová pro NC 132, invent.č. 013167, pořizovací cena CZK 877 000,00, 
umístění 312910, výrobce ENVINET TŘEBÍČ, rok výroby 2007,

 adsorber s vyvíječem páry, invent.č. 022901, pořizovací cena CZK 1 190 856,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 100 10,

 spektrometr, invent.č. 052320, pořizovací cena CZK 1 600 000,00, umístění 195210, 
výrobní číslo 114230/02,

 soustruh revolverový poloautomatický, invent.č. 022821, pořizovací cena CZK 
2 097 740,00, umístění 331710, výrobní číslo 30,
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 kruhoměr FORM 4003, invent.č. 052309, pořizovací cena CZK 2 819 756,00, umístění 
196208, výrobce HOMMEL WERKE, rok výroby 2000 typ FORM 4003,

 soustruh revolverový poloautomatický, invent.č. 022822, pořizovací cena CZK 
2 210 950,00, umístění 371130, výrobní číslo 31,

 pračka těles trysek, invent.č. 022817, pořizovací cena CZK 2 009 137,00, umístění 
212130, výrobní číslo 733,

 stroj kartáčovací na vyvažovací hřídel, invent.č. 022803, pořizovací cena CZK 
2 500 596,00 umístění 441230, výrobní číslo 730,

 pec vakuová IPSEN VTTC, invent.č. 022792, pořizovací cena CZK 1 749 590,00, 
umístění 312510, výrobní číslo 54881/27,

 soustruh SP 12CNC, invent.č. 022775, pořizovací cena CZK 2 706 800,00, umístění 
441220, výrobní číslo 12200121,

 stroj měřící třísouřadnicový, invent.č. 052218, pořizovací cena CZK 3 717 548,31, 
umístění 196102, výrobní číslo 8912911,

 soustruh CNC, invent.č. 023114, pořizovací cena CZK 1 159 685,00, umístění 
331710, výrobní číslo 3077276,

 bruska BDL 125 CNC, invent.č. 022672, pořizovací cena CZK 5 951 368,00, umístění 
331610, výrobní číslo 17942,

 soustruh kopírovací SP12 CNC, invent.č. 022776, pořizovací cena CZK 2 586 800,00, 
umístění 441220, výrobní číslo 12200122,

 kompresor šroubový, invent.č. 022855, pořizovací cena CZK 1 974 000,00, umístění 
114600, výrobní číslo AIF 079222,

 stroj třísouřadnicový, invent.č. 052312, pořizovací cena CZK 3 576 449,00, umístění 
311620, výrobní číslo 1222011C,

 pračka ultrazvuková UZ POW 126, invent.č. 023093, pořizovací cena CZK 1 709 
051,00, umístěni 212010, výrobní číslo 001,

 kompresor šroubový, invent.č. 022823, pořizovací cena CZK 2 473 000,00, umístění 
114600, výrobní číslo AIF 074663,

 automat soustružnický CNC SPM 16, invent.č. 022903, pořizovací cena CZK 2 370 
000,00, umístění 331710, výrobní číslo 50,

 linka ultrazvuková POW 138, invent.č. 023101, pořizovací cena CZK 1 559 000,40, 
umístění 371510, výrobní číslo 001,

 soustruh CTX 400 CNC, invent.č., 022751, pořizovací cena CZK 4 481 679,97, 
umístění 441510, výrobní číslo 01160006351,

 bruska na vnitřní broušení, invent.č. 022784, pořizovací cena CZK 3 801 124,00, 
umístění 371430, výrobní číslo 17989,

 analyzátor výfukových plynů, invent.č. 052296, pořizovací cena CZK 3 699 218,00, 
umístění 195100, výrobní číslo 852033012K,

 bruska BE 41 CELO DOP, invent.č. 022701, pořizovací cena CZK 6 489 121,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 17970,

 stanice zkoušecí NC 132, invent.č. 022928, pořizovací cena CZK 1 993 097,14, 
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umístění 196120, výrobce MOTORPAL JIHLAVA, rok výroby 2004,

 poloautomat SPT 16 NC, invent.č. 022194, pořizovací cena CZK 3 769 604,00, 
umístění 371430, výrobní číslo 696,

 disková pole a zálohovací knihovna v SAN, invent.č. 013143, pořizovací cena CZK 
4 219 369,00, umístění 197100, výrobní číslo 2B34141342,

 kruhoměr FORMTESTER, invent.č. 052326, pořizovací cena CZK 2 466 955,35, 
umístění 196102, výrobní číslo 5659/05,

 stroj hlubokovrtací T10-2-500, invent.č. 022904, pořizovací cena CZK 3 157 699,00, 
umístění 211910, výrobní číslo 338,

 soustruh CTX 400 CNC, invent.č. 022750, pořizovací cena CZK 5 766 864,82, 
umístění 441510, výrobní číslo 01160006361,

 jednoúčelový stroj (JÚS) AI-Z615, invent.č. 022796, pořizovací cena CZK 5 392 
382,00, umístěni 441220, výrobní číslo 2613,

 stroj honovací PEMAMO, invent.č. 022825, pořizovací cena CZK 4 482 159,00, 
umístěni 371410, výrobní číslo 304,

 bruska speciální ВНЕ 47, invent.č. 022755, pořizovací cena CZK 5 758 434,00, 
umístění 212310, výrobní číslo 200202,

 bruska hrotová, invent.č. 022760, pořizovací cena CZK 6 525 324,70, umístěni 
331610, výrobní číslo 17978,

 soustruh SPM 16 CNC, invent.č. 022915, pořizovací cena CZK 3 455 409,09, 
umístění 441510, výrobní číslo 65,

 bruska otvorová, invent.č. 022754, pořizovací cena CZK 6 094 860,00, umístění 
331110, výrobní číslo 17976, 

 jednoúčelový stroj (JÚS) Rc1087 na vrtání mezivložek., invent.č. 022925, pořizovací 
cena CZK 3 465 236,00, umístěni 211910, výrobní číslo 0777,

 bruska ВНЕ 48NC, invent.č. 022766, pořizovací cena CZK 6 365 468,00, umístění 
441220, výrobní číslo 200302,

 bruska bezhrotá C 200NC BB 10, invent.č. 020442, pořizovací cena CZK 5 042 
606,00, umístění 212310, výrobní číslo 022081,

 bruska ВНЕ 48 NC, invent.č. 022767, pořizovací cena CZK 6 457 403,00, umístění 
441220, výrobní číslo 200304,

 bruska ВНЕ 48 NC, invent.č. 022768, pořizovací cena CZK 6 529 946,00, umístění 
441220. výrobní číslo 200303,

 bruska rovinná CNC, invent.č. 022724, pořizovací cena CZK 8 007 375,00, umístění 
371330, výrobní číslo 323547,

 bruska BE 40A OTV. SEDLO, invent.č. 022743, pořizovací cena CZK 8 900 880,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 17975,

 stroj honovací PENAMO, invent.č. 022910, pořizovací cena CZK 4 642 425,00, 
umístění 371410, výrobní číslo 310,

 bruska bezhrotá C 200NC BB 10, invent.č. 009862, pořizovací cena CZK 5 057 
853,00, umístění 212310, výrobní číslo 174341,
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 bruska na hrany pístů elementů, invent.č. 022835, pořizovací cena CZK 5 911 425,00, 
umístění 371330, výrobní číslo 660151,

 centrum obráběcí, invent.č. 022840, pořizovací cena CZK 6 682 340,00, umístění 
371330, výrobní číslo P 0515,

 bruska BDE 125 CNC, invent.č. 022772, pořizovací cena CZK 9 864 311,00, umístěni 
441220, výrobní číslo 17985,

 automat soustruh - tyčový DECO, invent.č. 022830, pořizovací cena CZK 7 377 
083,00, umístění 371110, výrobní číslo 3679/2002,

 bruska BDE 125 CNC, invent.č. 022771, pořizovací cena CZK 9 911 305,00, umístění 
441220, výrobní číslo 17986,

 automat soustruh - tyčový DECO, invent.č. 022829, pořizovací cena CZK 7 487 
523,06, umístění 212220, výrobní číslo 3682/2002,

 kalící zařízení, invent.č. 022783, pořizovací cena CZK 11 864 437,00, umístění 
441220, výrobní číslo 881105,

 jednoúčelový stroj (JÚS) AI-Z614, invent.č. 022795, pořizovací cena CZK 12 952 
132,00, umístění 441220, výrobní číslo 2612,

 bruska 40A CNC, invent.č. 022859, pořizovací cena CZK 10 206 458,00, umístění 
212110, výrobní číslo 18021,

 vrtačka elektroerozivní, invent.č. 022808, pořizovací cena CZK 13 753 539,00, 
umístění 212110, výrobní číslo 9-9902-97,

 mikrofiniš PM 120 B1, invent.č. 022909, pořizovací cena CZK 12 455 940,00, umístění 
212020, výrobní číslo 1.1.003951,

(E) Zástavní právo k pohledávkám z obchodních smluv

Zástavní právo k pohledávkám z obchodních smluv ve prospěch Commerzbank jako zástavního 

věřitele, vznikla následující smlouvou:

E.1 Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodních smluv mezi Dlužníkem jako 

zástavcem a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 5.5.2014, jak byla doplněna a 

upravena dodatkem č. 1 ze dne 22.12.2014 na základě které došlo k zastavení:

 Pohledávek Dlužníka vyplývajících z následujících obchodních smluv, popř. jiných 

dokumentů:

o Smlouva "Liefervertrag" ze dne 28.6.2001 a 16.8.2001 (jak byla změněna a doplněna 

zejména dodatkem ze dne 13.8.2008 a 15.9.2008) mezi Dlužníkem a společností 

DEUTZ AG, Otostrasse, D-51149, Kolín, Německo;

o Rámcová smlouva o dodání zboží č. SRC/TK/0272010 (ve znění pozdějších dodatků) 

mezi Dlužníkem a společností ZETOR TRACTORS a.s., Trnkova 111, 628 00 Brno, 

Česká republika;

o Objednávka "Purchase order" č. S 13 248 187 ze dne 16.12.2013 mezi Dlužníkem a 

společností ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav;

o Smlouva "Liefervertrag" ze dne 25.4.2013 mezi Dlužníkem a společností STEYR 

MOTORS GmbH, Im Stadtgut B1, A-4407, Steyr, Rakousko;

o Supply Agreement ze dne 25.5.1999 mezi Dlužníkem a společností John Deere Parts 

Dist Center, 525 E 10th Ave, BLDG 4, Milan, US;

o Kontrakt č. 378 z 10.1.2013 mezi Dlužníkem a OOO Čeboksarskij závod, pr. 

Traktorostroitelej, d.109, Čeboksar, Rusko.
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 Ostatních obchodních pohledávek, jejichž seznam je přiložen jako příloha 1 tohoto 

přehledu zajištění

E.2 Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodních smluv mezi Dlužníkem jako 

zástavcem a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 25.10.2007, jak byla doplněna a 

upravena dodatky č. 1-77, na základě které došlo k zastavení obchodních pohledávek, jejichž 

seznam je přiložen jako příloha č. 2 tohoto seznamu zajištění.

(F) Zástavní právo k pohledávkám z pojistných smluv

Zástavní právo k pohledávkám z pojistných smluv ve prospěch Commerzbank jako zástavního 

věřitele, vzniklé následující smlouvou:

F.1 Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv mezi Dlužníkem jako 

zástavcem a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 16. 10. 2007, jak byla doplněna 

a upravena dodatkem č. 1 ze dne 25. 10. 2007, dodatkem č. 2 ze dne 22 .5. 2008, dodatkem 

č. 3 ze dne 2.10.2008, dodatkem č. 4 ze dne 19.8.2009, dodatkem č. 5 ze dne 28.6. 2010, 

dodatkem č. 6 ze dne 20.6.2011, dodatkem č. 7 ze dne 17.10. 2011 a dodatkem č. 8 ze dne 

25.7.2012, na základě které došlo k zastavení pohledávek z (i) pojistné smlouvy č. 

1020120385, která byla doplněna dodatky č. 1-9, uzavřené mezi Dlužníkem jako pojištěným a 

Generali Pojišťovna, a.s. ze dne 28.5.2012 za účelem pojištění strojů a z (ii) pojistné smlouvy 

č. 2137198830, jak byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 24.5.2012, uzavřené mezi Dlužníkem 

jako pojištěným a Generali Pojišťovna, a.s. ze dne 11.5.2012 za účelem pojištění 

průmyslových rizik.

(G) Zástavní právo k pohledávkám z bankovních účtů

Zástavní právo k pohledávkám z bankovních účtů ve prospěch Commerzbank jako zástavního 

věřitele, vznikla následující smlouvou:

G.1 Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů mezi Dlužníkem jako 

zástavcem a Commerzbank jako zástavním věřitelem ze dne 16.10.2011, jak byla doplněna a 

upravena dodatkem č. 1 ze dne 2.12.2008 a dodatkem č. 2 ze dne 17.10.2011 na základě 

které došlo k zastavení pohledávek z následujících bankovních účtů:

 CZK účet č. 2765752/0800 vedený u České spořitelny, a.s.;

 EUR účet č. 2765832/0800 vedený u České spořitelny, a.s.;

 USD účet č. 2765912/0800 vedený u České spořitelny, a.s.;

 CZK účet č. 10307583/6200 vedený u Commerzbank;

 EUR účet č. CZ81 6200 0000 0000 1030 7583 vedený u Commerzbank; a

 USD účet č. CZ43 6200 0001 0700 1030 7583 vedený u Commerzbank.
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[FINAL]

White & Case (Europe) LLP

Na Příkopě 14 
110 00 Praha

Česká republika 

EMEA 101899370
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[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU: ZNĚNÍ PODLÉHÁ 
POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO NOTÁŘE]

Smlouva o zřízení zástavního práva k movitým 
věcem a hromadným věcem 

mezi společnostmi 

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

Česká spořitelna, a.s. 
jakožto Zástavním věřitelem 
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem a hromadným věcem (dále jen
„Smlouva“) se uzavírá mezi společnostmi: 

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●]; 

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16,
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní 
věřitel jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 
550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. 
listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, 
dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 
26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, 
dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze 
dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 
2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku 
č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. 
ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj.
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane 
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“);
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(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem. 

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy.  

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu; 

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu; 

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu; 

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu; 

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení); 

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu; 

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu; 

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.
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„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS 
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS. 

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●].  

„Investor“ znamená MOTO CAPITAL a.s., společnost založenou a existující dle práva České 
republiky, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046 32 842, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21202.  

„Hromadné věci“ znamená hromadné věci specifikované v odstavci (b) článku 2.1 
(Specifikace Zastavených věcí), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, neoddělených 
plodů a příslušenství a včetně veškerých jednotlivých věcí k takovým hromadným věcem 
náležejících a jim sloužících a všech jednotlivých věcí, které k takovým hromadným věcem 
přibudou. 

„Movité věci“ znamená movité věci specifikované v odstavci (a) článku 2.1 (Specifikace
Zastavených věcí), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, neoddělených plodů a 
příslušenství. 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 5.2 (Přímý prodej).

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky. 

„Umístění“ znamená místo, kde jsou Zastavené věci umístěny ke dni uzavření této Smlouvy 
dle článku 2.1 (Specifikace Zastavených věcí).

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení. 

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů] 
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů: 

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo 

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.5 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Zastavená věc“ znamená každou Movitou věc a Hromadnou věc. 

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.2 (Zřízení Zástavního práva).
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1.2 Výklad pojmů 

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy. 

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu). 

2. Zřízení Zástavního práva 

2.1 Specifikace Zastavených věcí 

(a) Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem následujících 
movitých věcí: 

(i) [[označení stroje nebo jiné movité věci], výrobní číslo [●], výrobce [●], 
umístění [●]]; 

(ii) [[označení stroje nebo jiné movité věci], výrobní číslo [●], výrobce [●], 
umístění [●]]; a 

(iii) [[označení stroje nebo jiné movité věci], výrobní číslo [●], výrobce [●], 
umístění [●]], 

(všechny movité věci uvedené výše v tomto odstavci (a) dále jen „Movité věci“).

(b) Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem následujících 
hromadných věcí: 

(iv) zásoby [___] a dalších surovin a poloproduktů nezbytných k výrobě [___] ve 
vlastnictví Zástavce, které se v současné době nacházejí nebo budou umístěny 
nebo skladovány v sídle Zástavce v budově [___] na adrese [___]]; 

(všechny hromadné věci uvedené výše v tomto odstavci (b) dále jen „Hromadné
věci“).

2.2 Zřízení Zástavního práva 

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo k Movitým věcem a Hromadným věcem (dále jen „Zástavní
právo“).

(b) Zástavce bere na vědomí a potvrzuje, že Zástavní právo se v souladu s § 1347 
Občanského zákoníku vztahuje i na jednotlivé věci Zástavce náležející k jakékoli 
Hromadné věci a jí sloužící, jakož i na jednotlivé věci, které k jakékoli Hromadné 
věci přibudou, a to bez ohledu na jejich umístění.  

2.3 Přijetí Zástavního práva 

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá. 

2.4 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1319 Občanského zákoníku zápisem Zástavního práva 
do Rejstříku zástav.
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2.5 Zákaz zřízení zástavního práva 

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani neumožní 
zřízení žádného zástavního práva k žádné Movité věci, Hromadné věci ani žádné jejich části 
(s výjimkou Zástavního práva a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS, tj. zejména zřízení případného zástavního práva k Movité věci a Hromadné 
věci druhého pořadí ve prospěch Investora). Zákaz dle předchozí věty se ujednává jako věcné 
právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zřízení zástavního 
práva“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.  

2.6 Zápis do Rejstříku zástav 

(a) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do 
Rejstříku zástav bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(b) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav. 

3. Prohlášení a ujištění 

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky. 

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy. 

3.2 Oprávnění 

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a 

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu
platná a účinná. 

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

3.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Zastavených věcí a je oprávněn s nimi 
nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy.  

(b) Zastavené věci se ke dni uzavření této Smlouvy nachází v místě Umístění. 
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(c) Zástavce nevlastní žádné jiné věci stejného nebo obdobného druhu, jako Zastavené 
věci. 

3.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na žádné Zastavené věci nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Přípustného 
práva třetí osoby) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou 
Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí 
osoby mohlo vzniknout.

(b) Zastavené věci nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy. 

(c) Zastavené věci nejsou součástí žádné nemovité věci, která by nebyla předmětem 
zástavního práva ve prospěch Zástavního věřitele tak, jak je jeho zřízení 
předpokládáno Dohodou o Základní pohledávce ČS. 

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro
Zástavce.

3.6 Neexistence sporů 

Zastavené věci, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou předmětem žádného, 
byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím. 

3.7 Právní závaznost a pořadí práv 

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je: 

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Zastaveným věcem 
prvního pořadí; a 

(ii) Zákaz zřízení zástavního práva řádně zřízeným věcným právem 
k Zastaveným věcem.  

3.8 Žádné poplatky

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být zapsány 
u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani
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(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené,

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav a 
úhrady souvisejících poplatků.

3.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat. 

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení. 

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.  

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon). 

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí. 

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h). 

3.10 Data, k nimž se činí prohlášení 

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) jsou
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Základní pohledávky ČS, ke každému splácení Základní pohledávky ČS a k prvnímu 
dni každého Úrokového období až do Data splnění. 

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno. 

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, jakékoli Zastavené věci a/nebo jsou 
jiným způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
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Finančních dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat 
Zástavního věřitele o tom, že:  

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Zastavené věci nebo došlo nebo mohlo dojít k 
ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím. 

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli Zastavené věci a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá. 

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav 

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a které se týkají Zástavního práva a/nebo 
Zákazu zřízení zástavního práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně 
podstatných skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat 
Zástavního věřitele. 

4.3 Součinnost 

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou. 

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva. 

4.4 Řádná péče 

Zástavce bude vykonávat práva spojená se Zastavenými věcmi s péčí řádného hospodáře a v 
souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani 
neumožní snížení hodnoty Zastavených věcí. 

4.5 Přemístění 

Není-li Dohodou o Základní pohledávce ČS ustanoveno jinak, Zástavce žádnou Movitou věc 
nepřemístí bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele z místa Umístění. 

4.6 Omezení dispozic

(a) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.5 (Zákaz zřízení zástavního práva) a
pokud není výslovně povoleno Dohodou o Základní pohledávce ČS jinak, bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce: 

(i) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného Práva třetí osoby k žádné 
Zastavené věci ani k jakékoli její části (s výjimkou Přípustného práva třetí 
osoby);
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(ii) žádnou Zastavenou věc ani žádnou její část nezcizí třetí osobě, zejména ji 
neprodá, nepropachtuje, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení 
svěřenského fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní 
právo s ohledem na prodej, pacht, směnu nebo jiné zcizení jakékoli Zastavené 
věci nebo jakékoli její části; ani  

(iii) žádnou Zastavenou věc nenahradí, nevymění, nezpracuje ani s ní nebude 
jinak nakládat; pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že se 
omezení uvedené v tomto odstavci (iii) nevztahuje na běžnou údržbu a 
opravy v souvislosti se zajištěním provozu Zástavce. 

(b) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a) výše, dokud Zástavní věřitel Zástavci nedoručí 
písemné oznámení o omezení s nakládáním (pro účely tohoto odstavce dále jen 
„oznámení o omezení dispozic“), je Zástavce oprávněn, v rámci řádného plnění 
funkcí jednotlivých movitých věcí tvořících Hromadné věci, zcizovat, převádět, 
nahrazovat, vyměňovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s jakoukoliv z jednotlivých 
movitých věcí, kterými jsou Hromadné věci tvořeny. Zástavce však takovým 
zcizováním, převody, nahrazením, výměnou nebo zpracováním nesmí v žádném 
okamžiku zcizit ani umožnit zánik celé Hromadné věci. Zástavní věřitel je oprávněn 
doručit Zástavci oznámení o omezení dispozic kdykoli poté, co nastane Případ 
porušení. Po doručení oznámení o omezení dispozic Zástavci nesmí Zástavce bez 
předchozího souhlasu Zástavního věřitele jakýmkoli způsobem zcizovat, převádět, 
nahrazovat, vyměňovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s jakoukoliv z jednotlivých 
movitých věcí, kterými jsou Hromadné věci tvořeny. Zástavní věřitel je oprávněn v 
oznámení o omezení dispozic označit určité věci náležející k Hromadným věcem, 
které je Zástavce oprávněn zcizovat, převádět, nahrazovat, vyměňovat, zpracovávat 
nebo jinak s nimi nakládat.

5. Výkon Zástavního práva

5.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 5.1 (Výkon Zástavního
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů: 

(i) prodejem jakékoli Zastavené věci ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku;  

(ii) Přímým prodejem; nebo 

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat. 

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat. 

5.2 Přímý prodej 

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
jakoukoli Zastavenou věc nebo jakoukoli její část přímým prodejem třetí osobě (dále 
jen „Přímý prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen 
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postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby takovou Zastavenou 
věc nebo takovou její část prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle 
prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase (pro účely tohoto 
článku 5.2 dále jen „požadavek odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno 
ustanovení předcházející věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem 
odkládat (či požadovat odklad) prodej Zastavených věcí nebo jejich části za účelem 
dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem; 

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu
potenciálních kupců; 

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a 

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití. 

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče: 

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou; 

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu. 
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5.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva 

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména:

(a) umožní přístup k Zastaveným věcem za účelem jejich ocenění nebo za účelem jejich 
prohlídky; a

(b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Zastavených 
věcí. 

5.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva 

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění. 

5.5 Použití výtěžku 

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS. 

6. Další ujištění 

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu). 

7. Platnost a účinnost 

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění. 

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a
Zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavce na vlastní náklady. 
Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

8. Slib odškodnění, výdaje a náklady 

8.1 Slib odškodnění 

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 8.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy. 

8.2 Výdaje a náklady
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Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli 
dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zřízení zástavního práva. 

9. Různá ustanovení 

9.1 Zástavní věřitel má právo konat 

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

9.2 Vyloučení odpovědnosti za rady 

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu. 

9.3 Zajištění plnění třetí osoby 

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde. 

9.4 Částečná neplatnost 

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné. 

9.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva 

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv. 

9.6 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ve formě notářského zápisu. 
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9.7 Trvající zajištění 

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení, zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn. 

9.8 Souběžné uplatnění práv 

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

9.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku 

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, §
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980,
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku. 

10. Doručování 

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS. 

11. Převod a postoupení 

11.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce 

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

11.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele 

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a) 
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
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z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije. 

12. Rozhodné právo a řešení sporů 

12.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy
se řídí českým právem. 

12.2 Příslušnost soudů 

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU]
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Smlouva o zřízení zástavního práva k
pohledávkám z pojistných smluv a z obchodního 

styku
mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

Česká spořitelna, a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv a 
z obchodního styku (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi společnostmi: 

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, IČ: 
27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 
45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1171 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem 
Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad 
Mohanem pod č. HRB 32000, podnikající prostřednictvím své pobočky 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 
1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen „Commerzbank“) jakožto platební 
agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní věřitel jakožto aranžér a věřitel, 
uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 
1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. 
října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, 
dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 26. února 2010, dodatku č. 8 ze 
dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, dodatku č. 10 ze dne 29. 
dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze dne 30. března 2012, 
dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 2013, dodatku č. 
15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku č. 17 ze dne 
31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. ledna 
2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku 
formou tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy 
Reorganizace připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), 
který mj. předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den 
účinnosti RP“) se ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je 
společným a nerozdílným věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové 
smlouvy. Commerzbank tak přestane být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem 
pohledávek Zástavního věřitele za Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z 
Úvěrové smlouvy budou vypořádány v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky 
Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové smlouvy ke Dni účinnosti RP budou 
sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí [145.000.000] Kč (dále jen „Základní 
pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne účinnosti RP určeny dohodou o 
úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní pohledávkou ČS (dále 
jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“);
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(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto 
Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů 
(jak jsou definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy 
Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak 
je definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě 
následující význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité 
dluhy Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na 
základě jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli 
Finančním dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením 
jakéhokoli Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých 
na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních 
předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů 
rozhodčího nebo soudního řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí 
vydaných v uvedených řízeních nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo 
obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního 
dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli 
Finančnímu dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli 
Finančním dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného 
bez právního důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli
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Finančního dokumentu nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, 
jakožto právního důvodu, který odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení této Smlouvy. 

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a 
každý další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v 
Brně pod spisovou značkou [●]. 

„Investor“ znamená MOTO CAPITAL a.s., společnost založenou a existující dle 
práva České republiky, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046 
32 842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

„Obchodní smlouva“ znamená každou smlouvu označenou jako takovou v Příloze 
č. 1 (Seznam Obchodních smluv).

„Oznámení o zřízení zástavního práva“ znamená oznámení o zřízení Zástavního 
práva ve formě a obsahu podle Přílohy č. 3 (Vzor Oznámení o zřízení zástavního 
práva). 

„Poddlužník“ znamená jakoukoli osobu, vůči které má Zástavce Pohledávku.

„Pohledávka“ znamená Pohledávku z Obchodní smlouvy nebo Pohledávku z Pojistné 
smlouvy. 

„Pohledávka z Obchodní smlouvy“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou 
pohledávku Zástavce za kterýmkoli Poddlužníkem na základě kterékoli Obchodní 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to zejména každou takovou pohledávku: 

(a) na zaplacení ceny nebo jiného protiplnění (včetně jakýchkoli záloh) za 
dodávky zboží, výrobků a/nebo služeb dle kterékoli Obchodní smlouvy;

(b) z titulu jakéhokoli ručení, bankovní nebo jiné záruky nebo jiného zajištění 
poskytnutého jakoukoli třetí osobou ve prospěch Zástavce za účelem zajištění 
dluhů kteréhokoli Poddlužníka z Obchodní smlouvy;

(c) na zaplacení jakýchkoli poplatků, smluvních pokut nebo jiných sankčních 
plateb; 

(d) na zaplacení jakékoli částky v souvislosti s odstoupením od jakékoli Obchodní 
smlouvy nebo jiného ukončení jakékoli Obchodní smlouvy;

(e) na zaplacení jakékoli částky související s pohledávkami uvedenými 
v odstavcích (a) až (d) výše a/nebo s kteroukoli Obchodní smlouvou, jako 
zejména na uhrazení jakékoli újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; a

na zaplacení jakéhokoli příslušenství pohledávek uvedených v odstavcích (a) až (e) 
výše.
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„Pohledávka z Pojistné smlouvy“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou 
pohledávku Zástavce za kterýmkoli Pojistitelem na základě kterékoli Pojistné smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, a to zejména každou takovou pohledávku: 

(f) na výplatu pojistného plnění;

(g) na zaplacení jakýchkoli poplatků, smluvních pokut nebo jiných sankčních 
plateb; 

(h) na zaplacení jakékoli částky v souvislosti s odstoupením od jakékoli Pojistné 
smlouvy nebo jiného ukončení jakékoli Pojistné smlouvy; 

(i) na zaplacení jakékoli částky související s pohledávkami uvedenými v 
odstavcích (a) až (c) výše a/nebo s kteroukoli Pojistnou smlouvou, jako 
zejména na uhrazení jakékoli újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; a

(j) na zaplacení jakéhokoli příslušenství pohledávek uvedených v odstavcích (a) 
až (d) výše. 

„Pojistitel“ znamená jakoukoli osobu, která je stranou kterékoli Pojistné smlouvy jako 
pojistitel a je jako taková označena v Příloze č. 2 (Seznam Pojistných smluv).

„Pojistná smlouva“ znamená každou pojistnou smlouvu, jejíž je Zástavce stranou 
a/nebo na jejímž základě je Zástavce pojištěným a/nebo oprávněnou osobou ohledně 
[škodového nebo obnosového] pojištění [majetku a podnikatelské činnosti] Zástavce a 
jež je jako taková označena v Příloze č. 2 (Seznam Pojistných smluv).

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej).

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České 
republiky

„Případ porušení“ znamená „Případ porušení“, jak je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS.

„Účet“ znamená účet Zástavce č. [●] vedený u Zástavního věřitele, případně jakýkoli 
jiný účet, jak může být písemně dohodnuto mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem. 

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě 
miliónů] korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o 
Základní pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na 
základě kteréhokoli Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny 
Základní pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět 
miliónů korun českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě 
Dohody o Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného 
Finančního dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení 
této Smlouvy. 
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„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za 
odkaz na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv 
na výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o 
Základní pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem 
zvláštního výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem 
stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje 
ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku 
zástavní právo ke všem svým Pohledávkám (dále jen „Zástavní právo“). 

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá. 

2.3 Vznik Zástavního práva

(a) Zástavní právo vznikne v souladu s § 1319 Občanského zákoníku zápisem 
Zástavního práva do Rejstříku zástav. 

(b) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, 
které budou potřebné pro zápis Zástavního práva do Rejstříku zástav ke dni 
uzavření této Smlouvy, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(c) Zástavce prokáže Zástavnímu věřiteli do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření 
této Smlouvy zápis Zástavního práva do Rejstříku zástav.

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

(a) Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani 
neumožní zřízení zástavního práva k žádné z Pohledávek ani žádné jejich části 
(s výjimkou Zástavního práva a případů výslovně povolených Dohodou o 
Základní pohledávce ČS, tj. zejména zřízení případného zástavního práva k 
Pohledávkám druhého pořadí ve prospěch Investora). Zákaz dle předchozí 
věty se ujednává jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského 
zákoníku (dále jen „Zákaz zřízení zástavního práva“), a to na dobu od 
podpisu této Smlouvy do Data splnění.

(b) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, 
které budou potřebné pro zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku 
zástav ke dni uzavření této Smlouvy, bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy.

(c) Zástavce prokáže Zástavnímu věřiteli do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření 
této Smlouvy zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.
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2.5 Oznámení o zřízení zástavního práva

(a) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva každému Pojistiteli bez zbytečného 
odkladu po uzavření této Smlouvy, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů, a 
to doručením Oznámení o zřízení zástavního práva. 

(b) Zástavce je povinen do 7 (sedmi) Pracovních dnů po uzavření této Smlouvy 
prokázat Zástavnímu věřiteli řádné oznámení zřízení Zástavního práva dle 
odstavce (a) výše každému Pojistiteli doručením Oznámení o zřízení 
zástavního práva potvrzeného příslušným Pojistitelem nebo jiným způsobem 
přijatelným pro Zástavního věřitele.

(c) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva každému Poddlužníkovi bez 
zbytečného odkladu poté, co se Zajištěné dluhy stanovu splatnými.

(d) Tímto článkem není dotčeno právo Zástavního věřitele kterémukoli Pojistiteli 
a/nebo Poddlužníkovi zřízení Zástavního práva prokázat.

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3
(Prohlášení a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu 
spoléhaje se v plném rozsahu na  jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v 
souladu s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost 
vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe 
nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů 
potřebná k uzavření této Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých 
na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní 
vyplývající, zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení 
zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů 
Zástavce nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění 
povinností z ní vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou 
v plném rozsahu platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce 
uzavřít tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo 
korporátními dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak 
neomezil uzavření této Smlouvy.

3.3 Pohledávky

(a) Zástavce je jediným a výlučným věřitelem Pohledávek a je oprávněn s nimi 
nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy.
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(b) Každá Obchodní smlouva a každá Pojistná smlouva představuje platný 
závazek jejích stran vymahatelný v souladu s jejími podmínkami.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na žádné z Pohledávek nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou 
Přípustného práva třetí osoby) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s 
výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Dohodou o 
Základní pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by 
takové právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Pohledávky jsou neomezeně postupitelné a zřízení Zástavního práva není 
zakázáno ani jinak omezeno žádným Právem třetí osoby ani žádným smluvním 
či věcněprávním ujednáním.

(c) Pohledávky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné 
věci, která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této 
Smlouvy. 

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou (včetně Pojistných smluv a/nebo Obchodních smluv), 
ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro Zástavce.

3.6 Neexistence sporů

Obchodní smlouvy, Pojistné smlouvy, Pohledávky ani jakékoli právo k nim nebo s 
nimi spojené, nejsou předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, 
trestního nebo správního řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo 
nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s 
jejími podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným 
zástupcem nebo zástupci Zástavce.

(b) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zástavní právo řádně zřízeným 
zástavním právem k Pohledávkám prvního pořadí.

(c) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zákaz zřízení zástavního práva řádně 
zřízeným věcným právem k Pohledávkám.

3.8 Žádné další pohledávky

(a) Neexistují žádné pojistné smlouvy, jejichž je Zástavce stranou a/nebo na 
jejichž základě je Zástavce pojištěným a/nebo oprávněnou osobou ohledně 
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pojištění [majetku a obchodní činnosti] Zástavce, pohledávky Zástavce z nichž 
by nebyly zatíženy zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů.

(b) Neexistují žádné pohledávky Zástavce z obchodního styku, které by nebyly 
zatíženy zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů.

3.9 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být 
zapsány u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v 
České republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani 
transakce jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku 
zástav a úhrady souvisejících poplatků.

3.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení (včetně 
případných insolvenčních návrhů podaných po zahájení Insolvenčního řízení, 
kterými by se takoví navrhovatelé k Insolvenčnímu řízení připojili) podán 
žádný insolvenční návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho 
podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním 
návrhu, nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s 
výjimkou rozhodnutí o insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo 
povolení Reorganizace v rámci Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce 
nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném 
plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání 
nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení 
úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s 
likvidací nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není 
vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.11 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) 
jsou Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému splácení 
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Základní pohledávky ČS a k prvnímu dni každého Úrokového období až do 
Data splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli 
všechny informace, které se týkají Zástavního práva, Pohledávek, a/nebo jsou 
jiným způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat 
Zástavního věřitele o tom, že: 

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo 
mohla nabýt jakékoli právo k Pohledávce nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele 
z této Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu 
Zástavního práva; nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) 
stalo nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím;.

(iii) nastala pojistná událost v souvislosti s kteroukoli Pojistnou smlouvou 
nebo vzniklo právo na pojistné plnění; a

(iv) pojištění na základě kterékoli Pojistné smlouvy bylo přerušeno nebo 
zaniklo.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení 
takové výzvy, takové informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli 
Pohledávce a/nebo jiných záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a 
Zástavního věřitele na základě Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel 
vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav všechny 
podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a které se týkají Zástavního 
práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o 
takové změně podstatných skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného 
odkladu informovat Zástavního věřitele.

4.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke 
zřízení, vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního 
práva a Zákazu zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, 
Zástavní právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani 
neučiní žádné úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, 
které by mohly ohrozit trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo 
Zákazu zřízení zástavního práva.
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4.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Pohledávkami s péčí řádného 
hospodáře a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména 
pak jakkoli nesníží ani neumožní snížení hodnoty Pohledávek. 

(b) Není-li Dohodou o Základní pohledávce ČS výslovně povoleno jinak, 
Zástavce bude udržovat Pojistné smlouvy a Obchodní smlouvy v platnosti a 
účinnosti a bude řádně plnit své povinnosti z nich vyplývající, a (i) neodstoupí, 
nevypoví ani jinak neukončí žádnou Pojistnou smlouvu bez předchozího 
písemného souhlasu Zástavního věřitele a/nebo (ii) neodstoupí, nevypoví ani 
jinak neukončí žádnou Obchodní smlouvu (s výjimkou změn, k nimž dochází 
v rámci běžného obchodního styku) bez předchozího písemného souhlasu 
Zástavního věřitele.

(c) Zástavce bude udržovat pojištění svého majetku a obchodní činnosti proti 
takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je vyžadováno Dohodou o Základní 
pohledávce ČS.

4.5 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) a 
pokud není výslovně povoleno Dohodou o Základní pohledávce ČS jinak, bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k žádné 
Pohledávce ani jakékoli její části (s výjimkou Přípustného práva třetí osoby);

(b) žádnou Pohledávku ani její část nezapočte proti pohledávkám třetí osoby ani k 
takovému započtení nedá souhlas (s výjimkou započtení Pohledávky 
z Obchodní smlouvy, k němuž dochází v rámci běžného obchodního styku); 
ani

(c) žádnou Pojistnou smlouvu, Obchodní smlouvu, Pohledávku ani jakoukoli 
jejich část nezcizí třetí osobě, zejména ji neprodá, nepostoupí (s výjimkou 
postoupení Pohledávky z Obchodní smlouvy v rámci vícestranných zápočtů v 
rámci běžného obchodního styku), nesmění, nesvěří ji správci za účelem 
zřízení svěřenského fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo 
předkupní právo s ohledem na prodej, postoupení, směnu nebo jiné zcizení 
jakékoli Pohledávky nebo jakékoli její části.  

5. Nakládání s plněním z Pohledávek  

(a) Zástavce zajistí, aby veškeré platby z Pohledávek byly hrazeny na Účet. V 
případě, že jakákoli taková částka mu bude uhrazena jinak než na Účet, je 
Zástavce povinen zajistit převod takového plnění od příslušného Pojistitele 
nebo Poddlužníka na Účet a poučit jej, že jeho povinnosti z Pohledávek budou 
splněny řádně pouze uhrazením na Účet.

(b) Pokud nenastane jakýkoli Případ porušení, je Zástavce oprávněn nakládat s 
plněním z Pohledávek z Obchodních smluv, vždy však výlučně v souladu s 
ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS. Nastane-li jakýkoli Případ 
porušení:

(i) je Zástavce oprávněn nakládat s jakýmkoli plněním z Pohledávek 
z Obchodních smluv pouze s předchozím písemným souhlasem 
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Zástavního věřitele a Zástavní věřitel je oprávněn doručit 
Poddlužníkům tomu odpovídající instrukci; a

(ii) Zástavní věřitel bude oprávněn oznámit Poddlužníkům, aby veškerá 
plnění z Pohledávek z Obchodních smluv hradili na účet určený 
Zástavním věřitelem. Za tím účelem se Zástavce zavazuje zajistit 
veškerou potřebnou součinnost ze strany Poddlužníků. Zástavní 
věřitel je oprávněn takto obdržené prostředky použít k uspokojení 
svých pohledávek odpovídajících splatným Zajištěným dluhům.

(c) Zástavní věřitel nenese žádnou odpovědnost za inkaso Pohledávek
z Obchodních smluv, ani žádnou jinou odpovědnost plynoucí z neplnění 
kterékoli povinnosti ve vztahu k Pohledávkám z Obchodních smluv ze strany 
Poddlužníků.

(d) Zástavce je oprávněn nakládat s jakýmkoli plněním z Pohledávek z Pojistných 
smluv pouze s předchozím písemným souhlasem Zástavního věřitele.

6. Výkon Zástavního práva 

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je 
Zástavní věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených 
způsobů a podle vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 
6.1 (Výkon Zástavního práva). 

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) jakýmkoli způsobem dle § 1359 a násl. Občanského zákoníku; 

(ii) použitím peněžních prostředků z Pohledávek na úhradu splatných 
Zajištěných dluhů způsobem uvedeným v článku 5 (Nakládání s 
plněním z Pohledávek); 

(iii) Přímým prodejem; 

(iv) postoupením Pohledávek na Zástavního věřitele, a to bez ohledu na 
splatnost Pohledávek; každá taková Pohledávka bude postoupena 
okamžikem doručení oznámení o postoupení Pohledávky Zástavním 
věřitelem Zástavci, a to za nominální hodnotu takové Pohledávky; 
pohledávka Zástavce na úplatu za takové postoupení bude 
automaticky započtena na pohledávky Zástavního věřitele 
odpovídající Zajištěným dluhům uvedeným v takovém oznámení; 
a/nebo

(v) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné 
právní předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a 
v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn 
prodat Pohledávky nebo jakoukoli jejich část přímým prodejem třetí osobě 
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(dále jen „Přímý prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji 
povinen postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby 
Pohledávky nebo takovou jejich část prodal za cenu, za kterou lze 
srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a 
v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen „požadavek odborné 
péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) 
prodej Pohledávek za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek 
odborné péče Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského 
zákoníku splněn a Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této 
Smlouvy a § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej 
proběhne za splnění níže uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního 
práva Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, 
který bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných 
aktiv a okruhu potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle 
jeho výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního 
procesu probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům 
v souladu s pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení 
zástavy Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede 
údaje o prodeji zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných 
nákladech, na jejichž náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z 
prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při 
Přímém prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém 
případě v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a 
žádný z těchto postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního 
věřitele postupovat dle požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či 
nabídky, které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol 
prodejního procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, 
případně prodejní proces zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo 
jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat 
zástavu kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani 
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jakékoli související jednání či faktické kroky ze strany Zástavního 
věřitele nezaloží povinnost Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního 
práva a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele 
vhodná k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem 
realizováno, zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení 
ocenění Pohledávek.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst 
veškeré své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli 
jejich splatnou část oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné 
dluhy nebo jejich část nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek
z výkonu Zástavního práva jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v 
souladu s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která 
jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, 
zachování a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo 
výkon jakéhokoli práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními 
předpisy (včetně případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní 
věřitel za vhodná z důvodu změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními 
stranami a, není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém 
rozsahu až do Data splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva 
zanikají k Datu splnění. 

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva 
a Zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavce na vlastní 
náklady. Zástavní věřitel je povinen po zániku Zákazu zřízení zástavního práva 
vydat nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů Zástavci potvrzení o takovém 
zániku. Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této 
Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele  a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, 
nároky, ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu 
věřiteli vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí 
v rámci výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším 
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možném rozsahu přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1
(Slib odškodnění) zůstávají v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a 
další částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo 
jakýmkoli uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se 
sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením 
jakéhokoli dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se 
Zástavním právem a Zákazem zřízení zástavního práva.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má 
právo, nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními 
předpisy splnit takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé 
Zástavnímu věřiteli v souvislosti s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí 
zamýšlenými Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani 
poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných 
otázek. Pokud není písemně dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat 
Zástavce, ani mu poskytovat poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše 
úrokových sazeb, hodnoty svěřených předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných 
cenných papírů. Jakékoli takové informace předané Zástavci v souvislosti s touto 
Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského 
zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je Zástavní věřitel 
povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy či na základě 
jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu 
věřiteli (a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové 
ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta 
Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a 
Zástavce nahradí škodu, kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu 
zdánlivým, protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím 
dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany ujednávají, že v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního 
věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení takové žádosti dodatek k této 
Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro Zástavního věřitele), na základě něhož 
se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního 
záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.
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10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního 
věřitele nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé 
nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich 
další uplatnění ani pro uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat 
pouze písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena 
žádnou změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů 
(včetně případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v 
jakémkoli Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné 
dluhy z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému 
zajištění Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého 
práva na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým 
způsobem a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení 
za vhodné. Právo Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti 
Zástavce poskytnout zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. 
Práva a povinnosti Zástavního věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a 
nevylučují žádná práva, která Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy. 

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními 
předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se 
na tuto Smlouvu nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že 
obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující 
účinky), § 1336 odst. 1, § 1340 (druhá věta), § 1363 (druhá věta), § 1400 až 
1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1932, § 1933, § 1936 
odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 
1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
Občanského zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského 
zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
budou učiněna v souladu s  článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce 
ČS. 
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12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani 
jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní 
věřitel“) je oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v
Dohodě o Základní pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí 
osobu, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy 
(taková třetí osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci 
(a) stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a 
povinností z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo 
převedeny na Nového zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním 
věřitelem, nebo v němž vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na 
Nového zástavního věřitele po účinnosti takového postoupení či převodu, a 
Existující zástavní věřitel nebude nijak ručit ani nebude jinak odpovídat za 
splnění těchto povinností ani za jejich případné porušení. Ustanovení § 1899 
Občanského zákoníku se v případě takového postoupení či převodu nepoužije.

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy se řídí českým právem.

13.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný 
soud pro Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této 
Smlouvy, Zástavního práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících 
z této Smlouvy), ledaže kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů 
stanoví jinak.
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Příloha č. 1

Seznam Obchodních smluv

[●]
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Příloha č. 2

Seznam Pojistných smluv

[●]

Pojistitel Pojistník Pojistná smlouva

[●], se sídlem [●], IČ 
[●]

[●], se sídlem [●], IČ 
[●]

[Pojistná smlouva] č. [●] ze 
dne [●] o pojištění [●]
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Příloha č. 3

Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva

Pro: [____] 

K rukám: [____]

V [____] dne [____]

Oznámení o zřízení zástavního práva 

Vážení,

tímto Vám oznamujeme, že na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
z pojistných smluv a z obchodního styku ze dne [____] (dále jen „Smlouva”), uzavřené mezi 
námi jako zástavcem a společností [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném [●], spisová značka [●], jakožto zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní věřitel”), 
byly všechny naše současné i budoucí pohledávky z [doplnit specifikaci Pojistné smlouvy] /  
[doplnit specifikaci Obchodní smlouvy] za Vámi [____] (dále jen „Zastavené pohledávky”) 
zastaveny ve prospěch Zástavního věřitele.

Při vyloučení § 1336 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, Vám tímto se Zástavním věřitelem dáváme pokyn k tomu, abyste úhrady 
Zastavených pohledávek prováděli pouze na účet č. [____] vedený u Zástavního věřitele nebo 
na jiný účet, který Vám může být sdělen Zástavním věřitelem. Vaše povinnost plnit Zastavené 
pohledávky bude splněna řádně, pouze pokud budete provádět veškeré platby v souladu s 
ustanovením předchozí věty.

Dodržujte prosím pokyny obsažené v tomto oznámení a písemné pokyny, které Vám předá 
Zástavní věřitel. Pokyny obsažené v tomto oznámení nesmí být změněny ani odvolány bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele.

Toto oznámení se řídí právními předpisy České republiky.

S pozdravem,

[●]

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Tímto vyjadřujeme svůj souhlas s výše uvedeným.

[●], jakožto Zástavní věřitel
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Podpis: _________________________________ Podpis: _________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 

Potvrzení

Tímto potvrzujeme přijetí oznámení o zřízení zástavního práva k výše uvedeným pohledávkám 
a dále potvrzujeme, že budeme jednat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení. 

V [____] dne [____]

[Pojistitel] / [Poddlužník]

Podpis: _________________________________ Podpis: _________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 
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[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU: ZNĚNÍ PODLÉHÁ 
POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO NOTÁŘE]

Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
z účtů

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

Česká spořitelna, a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z účtů (dále jen „Smlouva“) se uzavírá 
mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní 
věřitel jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 
550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. 
listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, 
dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 
26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, 
dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze 
dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 
2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku 
č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. 
ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane 
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne 
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“);
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(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Banka“ znamená každou banku, u které Zástavce vede Účet a která je specifikována jako 
„Banka“ v Příloze č. 1 (Seznam Smluv o účtech).

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo
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(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení této Smlouvy. 

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS 
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Investor“ znamená MOTO CAPITAL a.s., společnost založenou a existující dle práva 
České republiky, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046 32 842, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
21202.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Oznámení o zřízení zástavního práva“ znamená oznámení o zřízení Zástavního práva ve 
formě a obsahu podle Přílohy č. 2 (Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva).

„Pohledávka“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou pohledávku Zástavce za 
kteroukoli Bankou na základě kterékoli Smlouvy o účtu nebo v souvislosti s ní, včetně 
zejména jakékoli pohledávky Zástavce na výplatu prostředků z kteréhokoli Účtu, včetně 
veškerých jejích součástí, přírůstků, neoddělených plodů a příslušenství a každé další peněžité 
pohledávky s takovou pohledávkou související, včetně zejména pohledávky z titulu náhrady 
škody a/nebo bezdůvodného obohacení.

„Případ porušení“ znamená „Případ porušení“, jak je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS.

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Smlouva o účtu“ znamená každou smlouvu o účtu, kterou Zástavce uzavřel (nebo jíž je 
stranou) s příslušnou Bankou a která je jako „Smlouva o účtu“ označena v Příloze č. 1 
(Seznam Smluv o účtech), a „Smlouvy o účtech“ znamená všechny takové smlouvy.

„Účet“ znamená každý účet Zástavce označený jako „Účet“ v Příloze č. 1 (Seznam Smluv o 
účtech).

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.
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„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje ve 
prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní 
právo ke všem svým Pohledávkám (dále jen „Zástavní právo“).

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

(a) Zástavní právo vznikne v souladu s § 1319 Občanského zákoníku zápisem Zástavního 
práva do Rejstříku zástav. 

(b) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zástavního práva do Rejstříku zástav bez zbytečného 
odkladu po uzavření této Smlouvy.

(c) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zástavního práva do Rejstříku zástav.

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

(a) Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani 
neumožní zřízení zástavního práva k žádné z Pohledávek ani žádné jejich části 
(s výjimkou Zástavního práva a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS, tj. zástavního práva k Pohledávkám druhého pořadí ve prospěch 
Investora). Zákaz dle předchozí věty se ujednává jako věcné právo ve smyslu § 1309 
odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zřízení zástavního práva“), a to na 
dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

(b) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav bez 
zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.
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(c) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.

2.5 Oznámení o zřízení zástavního práva

(a) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva každé z Bank bez zbytečného odkladu po 
uzavření této Smlouvy, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů, a to doručením
Oznámení o zřízení zástavního práva.

(b) Zástavce je povinen do 10 (deseti) Pracovních dnů po uzavření této Smlouvy 
prokázat Zástavnímu věřiteli řádné oznámení zřízení Zástavního práva dle odstavce 
(a) výše každé Bance doručením Oznámení o zřízení zástavního práva potvrzeného 
Bankou nebo jiným způsobem přijatelným pro Zástavního věřitele.

(c) Tímto článkem není dotčeno právo Zástavního věřitele kterékoli Bance zřízení 
Zástavního práva prokázat.

(d) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy se 
považuje za doručení oznámení o vzniku Zástavního práva Zástavnímu věřiteli 
v postavení Banky.

2.6 Žádné finanční zajištění

Smluvní strany tímto sjednávají, že tato Smlouva nezakládá finanční zajištění ve smyslu 
zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.
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3.3 Pohledávky

(a) Zástavce je jediným a výlučným věřitelem Pohledávek a je oprávněn s Pohledávkami 
(jakož i s prostředky na Účtech) nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této 
Smlouvy.

(b) Každá Smlouva o účtu představuje platný závazek jejích stran vymahatelný v souladu 
s jejími podmínkami.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na žádné z Pohledávek nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Přípustného
práva třetí osoby) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou 
Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí 
osoby mohlo vzniknout. 

(b) Pohledávky jsou neomezeně postupitelné a zřízení Zástavního práva není zakázáno 
ani jinak omezeno žádným Právem třetí osoby ani žádným smluvním či 
věcněprávním ujednáním.

(c) Pohledávky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy. 

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou (včetně Smluv o účtech), ujednáním nebo jiným instrumentem, 
které jsou závazné pro Zástavce.

3.6 Neexistence sporů

Smlouvy o účtech, Pohledávky ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou 
předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení 
ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného 
pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zástavní právo řádně zřízeným zástavním 
právem k Pohledávkám prvního pořadí.

(c) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zákaz zřízení zástavního práva řádně 
zřízeným věcným právem k Pohledávkám.
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3.8 Žádné další smlouvy o účtech

Zástavce není stranou žádné smlouvy o účtu (s výjimkou smlouvy o účtu Zástavce č. 
6176082/0800 vedeného u Zástavního věřitele), pohledávky Zástavce z níž by nebyly 
zatíženy zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů. 

3.9 Žádné poplatky

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být zapsány 
u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav a
úhrady souvisejících poplatků.

3.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.11 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Základní pohledávky ČS, ke každému splácení Základní pohledávky ČS a k prvnímu
dni každého Úrokového období až do Data splnění.
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(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Pohledávek, Účtů a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že: 

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Pohledávce nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva; 
nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím. 

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli Pohledávce a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a které se týkají Zástavního práva a/nebo
Zákazu zřízení zástavního práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně 
podstatných skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat 
Zástavního věřitele.

4.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva.

4.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Pohledávkami s péčí řádného hospodáře a 
v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty. 

(b) Není-li Dohodou o Základní pohledávce ČS výslovně povoleno jinak, bude Zástavce 
udržovat Smlouvy o účtech v platnosti a účinnosti a bude řádně plnit své povinnosti 
z nich vyplývající, a neodstoupí, nevypoví ani jinak neukončí žádnou Smlouvu o účtu 
bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. 
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(c) Zástavce zajistí, aby na každém Účtu byl vždy kladný zůstatek.

4.5 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) a pokud 
není výslovně povoleno Dohodou o Základní pohledávce ČS nebo touto Smlouvou jinak, bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k žádné Pohledávce ani
jakékoli její části (s výjimkou Přípustného práva třetí osoby);

(b) žádnou Pohledávku ani její část nezapočte proti pohledávkám třetí osoby ani k 
takovému započtení nedá souhlas; ani

(c) žádnou Smlouvu o účtu, Pohledávku ani žádnou její část nezcizí třetí osobě, zejména 
ji neprodá, nepostoupí, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského 
fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na 
prodej, postoupení, směnu nebo jiné zcizení jakékoli Pohledávky nebo jakékoli její 
části. 

5. Nakládání s prostředky na Účtech 

5.1 Nakládání s prostředky na Účtech

(a) Není-li Dohodou o Základní pohledávce ČS stanoveno jinak, je Zástavce oprávněn 
nakládat s peněžními prostředky na Účtech v souladu s podmínkami stanovenými v 
jednotlivých Smlouvách o účtech a v Dohodě o Základní pohledávce ČS, dokud 
nenastane jakýkoli Případ porušení

(b) Pokud nastane jakýkoli Případ porušení:

(i) je Zástavní věřitel oprávněn zablokovat Účty vedené u Zástavního věřitele; a

(ii) Zástavce bude oprávněn nakládat s plněním z Pohledávek a s prostředky na 
Účtech výlučně s předchozím písemným souhlasem Zástavního věřitele,

a Zástavní věřitel je oprávněn doručit Bankám tomu odpovídající instrukci.

5.2 Použití peněžních prostředků na Účtech

(a) Zástavní věřitel je oprávněn použít na úhradu jakýchkoli splatných Zajištěných dluhů 
či jejich části peněžní prostředky na kterémkoli Účtu u Zástavního věřitele, a to i bez 
ohledu na splatnost pohledávky Zástavce na výplatu peněžních prostředků z 
příslušného Účtu a bez ohledu na pokyny Zástavce k nakládání s prostředky na 
uvedeném Účtu. 

(b) Použití peněžních prostředků z Účtů provede Zástavní věřitel odepsáním peněžních 
prostředků z příslušného Účtu, a bez zbytečného odkladu poté o takovém výkonu 
svého práva vyrozumí Zástavce. Tím není dotčeno ustanovení § 1989 odst. 2 
Občanského zákoníku.

(c) Ustanovení § 1985 Občanského zákoníku neomezuje právo Zástavního věřitele 
započíst peněžní prostředky uložené na kterémkoli Účtu na úhradu jakýchkoli 
splatných pohledávek Zástavního věřitele z jakékoliv smlouvy, a to i jiných smluv 
než Smluv o účtech.
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6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) jakýmkoli způsobem dle § 1359 a násl. Občanského zákoníku; a/nebo

(ii) započtením Pohledávek proti splatným pohledávkám Zástavního věřitele 
odpovídajícím Zajištěným dluhům nebo jejich části, a to bez ohledu na to, 
zda jsou Pohledávky splatné, nebo použitím peněžních prostředků na Účtech
na úhradu splatných Zajištěných dluhů nebo jejich části způsobem uvedeným 
v článku 5.2 (Použití peněžních prostředků na Účtech);

(iii) přikázáním kterékoli Bance, aby Zástavnímu věřiteli vyplatila zůstatek na u 
ní vedeném Účtu, a to až do výše splatných Zajištěných dluhů (přičemž 
Zástavní věřitel není povinen Zástavce o takovém postupu předem 
informovat);

(iv) postoupením Pohledávek na Zástavního věřitele, a to bez ohledu na splatnost 
Pohledávek; každá taková Pohledávka bude postoupena okamžikem doručení 
oznámení o postoupení Pohledávky Zástavním věřitelem Zástavci, a to za 
nominální hodnotu takové Pohledávky; pohledávka Zástavce na úplatu za 
takové postoupení bude automaticky započtena na pohledávky Zástavního 
věřitele odpovídající Zajištěným dluhům uvedeným v takovém oznámení; 
a/nebo

(v) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno.

6.3 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.4 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.
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7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavce na vlastní náklady.
Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí jim veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli 
dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zřízení zástavního práva.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
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předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel  utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy. 

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
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nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1336 odst. 1, 
§ 1340 (druhá věta), § 1363 (druhá věta), § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, 
§ 1748, § 1799, § 1800, § 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 
2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS.

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

13.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.
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Příloha č. 1
Seznam Smluv o účtech

Smlouva o účtu Banka Účet Měna

[Doplňte přesný název smlouvy o 
účtu] ze dne [●]

[●], se sídlem [●], IČ [●] [●]/[●] [●]
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Příloha č. 2
Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva

Pro:              [____] 

K rukám: [____]

V [____] dne [____]

Oznámení o zřízení zástavního práva 

Vážení,

tímto Vám oznamujeme, že na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z účtů ze 
dne [__] (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi námi jako zástavcem a společností [●], se sídlem [●], 
IČ: [●], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [●], spisová značka [●], jakožto zástavním
věřitelem (dále jen „Zástavní věřitel“), byly všechny naše současné i budoucí pohledávky z [doplnit 
specifikaci Smlouvy o účtu] ze dne [____] (dále jen „Zastavené pohledávky“) ve vztahu k Vámi 
vedenému účtu č. [____] v [doplnit měnu] (dále jen „Účet“) zastaveny ve prospěch Zástavního 
věřitele.

Při vyloučení § 1336 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Vám tímto se Zástavním věřitelem dáváme pokyn, abyste:

(a) úhrady Zastavených pohledávek poukázali nám nebo jiným osobám v souladu 
s našimi příkazy, pokud Vám Zástavní věřitel neoznámí něco jiného;

(b) nám na základě pokynu Zástavního věřitele umožnili disponovat s peněžními 
prostředky na Účtu výhradně s předchozím písemným souhlasem Zástavního věřitele 
a/nebo prováděli veškeré platby z titulu Zastavených pohledávek (nebo platby 
specifikované v oznámení Zástavního věřitele) výhradně ve prospěch Zástavního
věřitele v souladu s jeho pokyny, a to bez ohledu na to, zda jsou Zastavené
pohledávky splatné či nikoli;

(c) sdělili Zástavnímu věřiteli na jeho vyžádání údaje o toku peněžních prostředků na 
Účtu;

(d) Zástavního věřitele informovali o všech právech třetích osob nebo pokusech o výkon 
rozhodnutí, arbitrážních nálezů či zajištění vztahujících se k Zastaveným
pohledávkám, jakmile se o nich dozvíte, s výjimkou případů, kdy Vám v předání 
těchto informací Zástavnímu věřiteli bude bránit zákon nebo závazné rozhodnutí 
orgánu veřejné moci; a

(e) ve vztahu k Účtu neuplatnili žádné právo na započtení, s výjimkou započtení, které 
předpokládá § 1985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

Dodržujte prosím pokyny obsažené v tomto oznámení a písemné pokyny, které Vám předá Zástavní 
věřitel. Pokyny obsažené v tomto oznámení nesmí být změněny ani odvolány bez předchozího 
písemného souhlasu Zástavního věřitele.

Toto oznámení se řídí právními předpisy České republiky.

S pozdravem,

[●]
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Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Tímto vyjadřujeme svůj souhlas s výše uvedeným.

[●], jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ________________________________ Podpis:_________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 
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Potvrzení

Tímto potvrzujeme přijetí oznámení o zřízení zástavního práva k výše uvedeným pohledávkám a dále 
potvrzujeme, že budeme jednat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení. 

V [____] dne [____]

[Banka]

Podpis: ________________________________ Podpis:_________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným známkám (dále jen „Smlouva“) se uzavírá 
dne [●] 2016 mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 12021, IČ 47610921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní 
věřitel, jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 
550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. 
listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, 
dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 
26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, 
dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze
dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 
2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku 
č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. 
ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane 
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne 
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“);
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(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 201[●] a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.
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„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení. 

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS 
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Nařízení o ochranných známkách Společenství“ znamená Nařízení Rady (ES) č.
207/2009, ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Ochranné známky“ znamená ochranné známky Společenství (The Community Trademark), 
jak jsou obecně definovány v Nařízení o ochranných známkách Společenství, vlastněné 
Zástavcem a zapsané do Rejstříku ochranných známek a které jsou blíže specifikované 
v Příloze č. 1 (Specifikace Ochranných známek), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, 
neoddělených plodů a příslušenství.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej). 

„Rejstřík ochranných známek“ znamená rejstřík ochranných známek Společenství vedený 
Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu.

„Reorganizace“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení.

„Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu“ znamená Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu 
(Office for Harmonization in the Internal Market) se sídlem v Alicante, Španělské království.

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Zástavní právo” má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek nebo přílohu se 
považuje za odkaz na článek nebo přílohu této Smlouvy.
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(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje ve 
prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní 
právo k Ochranným známkám (dále jen „Zástavní právo“).

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Účinnost Zástavního práva

Zástavní právo nabude účinnosti vůči třetím osobám, v souladu s Nařízením o ochranných 
známkách Společenství, zápisem do Rejstříku ochranných známek.

2.4 Zákaz zatížení a zcizení

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele do Data splnění:

(a) nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavního práva ani jiného práva třetí osoby 
k žádné Ochranné známce (s výjimkou zřízení Zástavního práva a/nebo Přípustného 
práva třetí osoby); ani

(b) žádnou Ochrannou známku nezcizí třetí osobě, zejména žádnou Ochrannou známku 
nepřevede, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak 
nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na převod, směnu nebo 
jiné zcizení kterékoli Ochranné známky. 

3. Zápis do Rejstříku ochranných známek

3.1 Podání žádosti o zápis

(a) Zástavce neprodleně, nejpozději však do [3 (tří) Pracovních dnů] po podpisu této 
Smlouvy, podá žádost o zápis Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek a 
Zástavnímu věřiteli předloží kopii žádosti opatřenou razítkem podatelny Úřadu pro 
harmonizaci vnitřního trhu (nebo jiný dokument prokazující, že žádost byla řádně 
podána).

(b) Ustanovení odstavce (a) nevylučuje právo Zástavního věřitele podat žádost o zápis 
Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek samostatně, přičemž v takovém 
případě Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli bez zbytečného prodlení veškeré s tím 
spojené náklady a výdaje a poskytne pro ty účely Zástavnímu věřiteli veškerou 
součinnost.

3.2 Prokázání zápisu

Neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po zápisu Zástavního práva do 
Rejstříku ochranných známek, předloží Zástavce Zástavnímu věřiteli dokumenty prokazující, 
že Zástavní právo bylo zapsáno, a to v podobě a rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.
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3.3 Součinnost Zástavce

(a) Zástavce přijme veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle uvážení Zástavního 
věřitele ke vzniku a účinnosti Zástavního práva v souladu s příslušnými právními 
předpisy a k vymahatelnosti Zástavního práva, a poskytne Zástavnímu věřiteli 
veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Zástavní právo bylo zapsáno do Rejstříku 
ochranných známek bez zbytečného prodlení, nejpozději však do [30 (třiceti) dnů] po 
dni podpisu této Smlouvy.

(b) V případě, že Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu zamítne žádost o zápis Zástavního 
práva, Zástavce na výzvu Zástavního věřitele do 5 (pěti) Pracovních dnů uzavře 
novou smlouvu o zřízení zástavního práva k Ochranným známkám ve formě v zásadě 
shodné s touto Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami 
Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu tak, aby zástavní právo mohlo být řádně 
zapsáno do Rejstříku ochranných známek.

3.4 Poplatky

Zástavce ponese veškeré poplatky a jakékoli další výdaje a náklady, které vzniknou v 
souvislosti se zápisem Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek dle tohoto článku 3 
(Zápis do Rejstříku ochranných známek).

4. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

4.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

4.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná 
a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.



EMEA 101906900 8
Prague 1632892.9

4.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Ochranných známek, je oprávněn je plně 
užívat a je oprávněn s nimi nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této 
Smlouvy. 

(b) Všechny Ochranné známky jsou platné, jsou řádně zapsány v Rejstříku ochranných 
známek, neexistuje žádný důvod pro zrušení kterékoli z Ochranných známek nebo 
pro její prohlášení za neplatnou.

(c) Zástavce každou Ochrannou známku řádně užívá pro výrobky nebo služby, pro které 
je zapsána, takové užívání zahájil do pěti let po zápisu příslušné Ochranné známky a 
nepřerušil jej po dobu delší pěti let.

(d) Ke dni uzavření této Smlouvy Zástavce nevlastní žádné jiné ochranné známky než 
Ochranné známky uvedené v Příloze č. 2 (Seznam ochranných známek Zástavce).

4.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Ochranných známkách nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva a Přípustného práva třetí osoby) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s 
výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Dohodou o 
Základní pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové 
právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Ochranné známky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné 
věci, která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této 
Smlouvy.

(c) Právo užít kteroukoli Ochrannou známku není předmětem licence ve prospěch třetí 
osoby. 

4.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani převzetí povinností z ní vyplývajících a 
jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

4.6 Neexistence sporů

Ochranné známky, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou (s výjimkou řízení u 
Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu zahájeného v souladu s touto Smlouvou) předmětem 
žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného 
nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným 
rozhodnutím.

4.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
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jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce. 

(b) Na základě zápisu do Rejstříku ochranných známek je Zástavní právo řádně zřízeným 
zástavním právem k Ochranným známkám prvního pořadí. 

4.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva ani Zástavní právo nemusí být zapsány u žádného soudu, správního 
orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek a úhrady souvisejících 
poplatků.

4.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

4.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Základní pohledávky ČS, ke každému splácení Základní pohledávky ČS a k prvnímu
dni každého Úrokového období až do Data splnění.
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(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Ochranných známek a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Ochranným známkám nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 4 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Ochranných známkách a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

5.2 Údaje zapsané v Rejstříku ochranných známek

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku ochranných známek všechny 
podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku ochranných známek a které se týkají 
Zástavního práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných 
skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního 
věřitele.  

5.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva v souladu 
s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva.

5.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Ochrannými známkami s péčí řádného 
hospodáře a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména:

(i) bude zápis Ochranných známek řádně obnovovat;

(ii) bude každou Ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro 
které je zapsána, a takové užívání nepřeruší;
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(iii) se nevzdá žádných práv k Ochranným známkám ani nijak neomezí rozsah 
jejich ochrany; a

(iv) nedá žádný důvod ke zrušení Ochranných známek nebo jejich prohlášení za 
neplatné.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo vážně ohrozit platnost, zápisnou způsobilost, 
použitelnost nebo rozlišovací způsobilost Ochranných známek.

5.5 Licence

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neuzavře ve vztahu 
k jakékoli Ochranné známce licenční smlouva se třetí osobou ani jinak neposkytne licenci 
třetí osobě k právu užívat kteroukoli Ochrannou známku. 

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem jakékoli Ochranné známky ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
jakoukoli Ochrannou známku přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby takovou Ochrannou známku prodal 
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na 
daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen „požadavek 
odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej 
kterékoli Ochranné známky za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:
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(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno,
zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Ochranných 
známek.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.
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6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva nebo výkon jakéhokoli práva uděleného Zástavnímu věřiteli 
touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy takové úkony nebo právní 
jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny příslušných právních předpisů 
nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. Zástavní právo zaniká k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva 
z Rejstříku ochranných známek Zástavce na vlastní náklady. Ustanovení tohoto 
odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva, se sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy 
a/nebo s předložením jakéhokoli dokumentu jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se 
Zástavním právem.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
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podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení, zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.
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10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS. 

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 1 (jeden) stejnopis bude použit pro účely zápisu 
do Rejstříku ochranných známek. 



EMEA 101906900 16
Prague 1632892.9

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje za přílohami>
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Příloha č. 1

Specifikace Ochranných známek

Znění ochranné známky Druh Číslo spisu/zápisu Datum podání

Kombinovaná 3854403 31. května 2004
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Příloha č. 2

Seznam ochranných známek Zástavce



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL+TRYSKA kombinovaná
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ČESKÁ REPUBLIKA 184082
EVROPSKÁ UNIE 3854403
BELGIE 3854403
BULHARSKO 3854403
ČESKÁ REPUBLIKA 3854403
DÁNSKO 3854403
ESTONSKO 3854403
FINSKO 3854403
FRANCIE 3854403
CHORVATSKO 3854403
IRSKO 3854403
ITÁLIE 3854403
KYPR 3854403
LITVA 3854403
LOTYŠSKO 3854403
LUCEMBURSKO 3854403
MAĎARSKO 3854403
MALTA 3854403
NĚMECKO 3854403
NIZOZEMÍ 3854403
POLSKO 3854403
PORTUGALSKO 3854403
RAKOUSKO 3854403
RUMUNSKO 3854403
ŘECKO 3854403
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 3854403
SLOVINSKO 3854403
ŠPANĚLSKO 3854403
ŠVÉDSKO 3854403
VELKÁ BRITÁNIE 3854403

Strana: 1
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
INTERNATIONAL 634910
ALŽÍRSKO 634910
BĚLORUSKO 634910
BENELUX 634910
BOSNA-HERCEGOVINA 634910
BULHARSKO 634910
ČERNÁ HORA 634910
ČÍNA 634910
EGYPT 634910
FRANCIE 634910
CHORVATSKO 634910
ITÁLIE 634910
KAZACHSTÁN 634910
KIRGIZIE 634910
KUBA 634910
LICHTENŠTEJNSKO 634910
LOTYŠSKO 634910
MAĎARSKO 634910
MAKEDONIE 634910
MOLDÁVIE 634910
POLSKO 634910
PORTUGALSKO 634910
RAKOUSKO 634910
RUMUNSKO 634910
RUSKO 634910
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 634910
SLOVINSKO 634910
SPOLKOVÁ REP.NĚMECKO 634910
SRBSKO 634910
ŠPANĚLSKO 634910
ŠVÝCARSKO 634910
TÁDŽIKISTAN 634910
UKRAJINA 634910
UZBEKISTÁN 634910
VIETNAM 634910
INDIE 666358
INDIE 666359
INDIE 666360
IRÁK 52455

Strana: 2
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VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
ŠVÉDSKO 310030
TURECKO 2008 35076
USA 2,102,548

TRYSKA V KRUHU obrazová
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ARGENTINA 2653668
ARGENTINA 2376956
BRAZÍLIE 003697320
BRAZÍLIE 005012910

Strana: 3
Datum tisku: 12.01.2016
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným známkám (dále jen „Smlouva“) se uzavírá 
dne [●] 201[●] mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 12021, IČ 47610921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní 
věřitel, jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 
550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. 
listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, 
dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 
26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, 
dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze 
dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 
2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku 
č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. 
ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane 
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne 
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“); 
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(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.
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„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení. 

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS 
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Investor“ znamená MOTO CAPITAL a.s., společnost založenou a existující dle práva 
České republiky, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 046 32 842, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
21202.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Ochranné známky“ znamená ochranné známky specifikované v Příloze č. 1 (Specifikace
Ochranných známek), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, neoddělených plodů a 
příslušenství.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej). 

„Rejstřík ochranných známek“ znamená rejstřík ochranných známek vedený Úřadem 
průmyslového vlastnictví ve smyslu § 44 Zákona o ochranných známkách.

„Reorganizace“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Rejstřík ochranných známek“ znamená rejstřík ochranných známek vedený Úřadem 
průmyslového vlastnictví ve smyslu § 44 Zákona o ochranných známkách.

„Úřad průmyslového vlastnictví“ znamená Úřad průmyslového vlastnictví České 
republiky.

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zatížení a zcizení“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zatížení a zcizení).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy. 

„Zákon o ochranných známkách“ znamená zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
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změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochranných známkách).

„Zástavní právo” má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek nebo přílohu se 
považuje za odkaz na článek nebo přílohu této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje ve 
prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní 
právo k Ochranným známkám (dále jen „Zástavní právo“).

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1316 Občanského zákoníku a § 17 odst. 3 Zákona o 
ochranných známkách zápisem do Rejstříku ochranných známek. 

2.4 Zákaz zatížení a zcizení

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele:

(a) nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavního práva ani jiného práva třetí osoby 
k žádné Ochranné známce (s výjimkou zřízení Zástavního práva, Zákazu zatížení a 
zcizení a případů výslovně povolených Dohodou o Základní pohledávce ČS, tj. 
zejména zástavním právem k Ochranným známkám druhého pořadí ve prospěch
Investora); ani

(b) žádnou Ochrannou známku nezcizí třetí osobě, zejména žádnou Ochrannou známku 
nepřevede, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak 
nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na převod, směnu nebo 
jiné zcizení kterékoli Ochranné známky,

s tím, že omezení dle tohoto článku 2.4 (Zákaz zatížení a zcizení) se ujednává jako věcné 
právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zatížení a 
zcizení“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění. 

3. Zápis do Rejstříku ochranných známek

3.1 Podání žádosti o zápis

(a) Zástavce neprodleně, nejpozději však do [3 (tří) Pracovních dnů] po podpisu této 
Smlouvy, podá Úřadu průmyslového vlastnictví žádost o zápis Zástavního práva a 
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Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných známek a Zástavnímu věřiteli 
předloží kopii žádosti opatřenou razítkem podatelny Úřadu průmyslového vlastnictví 
(nebo jiný dokument prokazující, že žádost byla řádně podána).

(b) Ustanovení odstavce (a) nevylučuje právo Zástavního věřitele podat žádost o zápis 
Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných známek 
samostatně, přičemž v takovém případě Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli bez 
zbytečného prodlení veškeré s tím spojené náklady a výdaje a poskytne pro ty účely 
Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost.

3.2 Prokázání zápisu

Neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po zápisu Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných známek, předloží Zástavce Zástavnímu věřiteli 
dokumenty prokazující, že k Ochranným známkám vzniklo Zástavní právo a byl zapsán 
Zákaz zatížení a zcizení, a to v podobě a rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.

3.3 Součinnost Zástavce

(a) Zástavce přijme veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle uvážení Zástavního 
věřitele ke vzniku a účinnosti Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a k vymahatelnosti Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení, a poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou 
k tomu, aby Zástavní právo vzniklo a Zákaz zatížení a zcizení byl zapsán do Rejstříku 
ochranných známek bez zbytečného prodlení, nejpozději však do [30 (třiceti) dnů] po 
dni podpisu této Smlouvy.

(b) V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví zamítne žádost o zápis Zástavního práva 
a/nebo Zákazu zatížení a zcizení, Zástavce na výzvu Zástavního věřitele do 5 (pěti) 
Pracovních dnů uzavře novou smlouvu o zřízení zástavního práva k Ochranným 
známkám a/nebo zákazu jejich zatížení a zcizení ve formě v zásadě shodné s touto 
Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami Úřadu 
průmyslového vlastnictví tak, aby zástavní právo a zákaz zatížení a zcizení mohly být 
řádně zapsány do Rejstříku ochranných známek.

3.4 Poplatky

Zástavce ponese veškeré poplatky a jakékoli další výdaje a náklady, které vzniknou v 
souvislosti se zápisem Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných 
známek dle tohoto článku 3 (Zápis do Rejstříku ochranných známek).

4. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

4.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.
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4.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná 
a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

4.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Ochranných známek, je oprávněn je plně 
užívat a je oprávněn s nimi nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této 
Smlouvy. 

(b) Všechny Ochranné známky jsou platné, jsou řádně zapsány v Rejstříku ochranných 
známek, neexistuje žádný důvod pro zrušení kterékoli z Ochranných známek nebo 
pro její prohlášení za neplatnou a v Rejstříku ochranných známek není ve vztahu 
k žádné Ochranné známce zapsána poznámka spornosti.

(c) Zástavce každou Ochrannou známku řádně užívá pro výrobky nebo služby, pro které 
je zapsána, takové užívání zahájil do pěti let po zápisu příslušné Ochranné známky a 
nepřerušil jej po dobu delší pěti let.

(d) Ke dni uzavření této Smlouvy Zástavce nevlastní žádné jiné ochranné známky než 
Ochranné známky uvedené v Příloze č. 2 (Seznam ochranných známek Zástavce). 

4.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Ochranných známkách nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva, Zákazu zatížení a zcizení a Přípustného práva třetí osoby) a neexistuje žádná 
smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně 
povolených Dohodou o Základní pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na 
základě kterých by takové právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Ochranné známky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné 
věci, která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této 
Smlouvy.

(c) Právo užít kteroukoli Ochrannou známku není předmětem licence ve prospěch třetí 
osoby. 

4.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zatížení a zcizení, uzavření této Smlouvy ani převzetí 
povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;
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(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

4.6 Neexistence sporů

Ochranné známky, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou (s výjimkou řízení u 
Úřadu průmyslového vlastnictví zahájeného v souladu s touto Smlouvou) předmětem 
žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného 
nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným 
rozhodnutím.

4.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce. 

(b) Na základě zápisu do Rejstříku ochranných známek je: 

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Ochranným známkám
prvního pořadí; a

(ii) Zákaz zatížení a zcizení řádně zřízeným věcným právem k Ochranným 
známkám.

4.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zatížení a zcizení nemusí být zapsány u 
žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných 
známek a úhrady souvisejících poplatků.

4.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
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úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

4.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Základní pohledávky ČS, ke každému splácení Základní pohledávky ČS a k prvnímu
dni každého Úrokového období až do Data splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Ochranných známek a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Ochranným známkám nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 4 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Ochranných známkách a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

5.2 Údaje zapsané v Rejstříku ochranných známek

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku ochranných známek všechny 
podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku ochranných známek a které se týkají 
Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové 
změně podstatných skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu 
informovat Zástavního věřitele.  
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5.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zatížení a zcizení.

5.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Ochrannými známkami s péčí řádného 
hospodáře a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména:

(i) bude zápis Ochranných známek řádně obnovovat;

(ii) bude každou Ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro 
které je zapsána, a takové užívání nepřeruší;

(iii) se nevzdá žádných práv k Ochranným známkám ani nijak neomezí rozsah 
jejich ochrany; a

(iv) nedá žádný důvod ke zrušení Ochranných známek nebo jejich prohlášení za 
neplatné.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo vážně ohrozit platnost, zápisnou způsobilost, 
použitelnost nebo rozlišovací způsobilost Ochranných známek.

5.5 Licence

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neuzavře ve vztahu 
k jakékoli Ochranné známce licenční smlouva se třetí osobou ani jinak neposkytne licenci 
třetí osobě k právu užívat kteroukoli Ochrannou známku. 

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem jakékoli Ochranné známky ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.
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6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
jakoukoli Ochrannou známku přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby takovou Ochrannou známku prodal 
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na 
daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen „požadavek 
odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej 
kterékoli Ochranné známky za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
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jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Ochranných 
známek.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení nebo výkon jakéhokoli práva 
uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy 
takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny 
příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení z Rejstříku ochranných známek Zástavce na vlastní 
náklady. Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této 
Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.
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9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zatížení a zcizení, se sjednáním a udržováním 
v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli dokumentu jakémukoli 
orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a Zákazem zatížení a zcizení.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.
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10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení, zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS. 

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
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převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 1 (jeden) stejnopis bude použit pro účely zápisu 
do Rejstříku ochranných známek. 

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje za přílohami>
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Příloha č. 1

Specifikace Ochranných známek

Znění ochranné známky Druh Číslo spisu/zápisu Datum podání

Kombinovaná 95570/184082 21. prosince 1994
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Příloha č. 2

Seznam ochranných známek Zástavce



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL+TRYSKA kombinovaná
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ČESKÁ REPUBLIKA 184082
EVROPSKÁ UNIE 3854403
BELGIE 3854403
BULHARSKO 3854403
ČESKÁ REPUBLIKA 3854403
DÁNSKO 3854403
ESTONSKO 3854403
FINSKO 3854403
FRANCIE 3854403
CHORVATSKO 3854403
IRSKO 3854403
ITÁLIE 3854403
KYPR 3854403
LITVA 3854403
LOTYŠSKO 3854403
LUCEMBURSKO 3854403
MAĎARSKO 3854403
MALTA 3854403
NĚMECKO 3854403
NIZOZEMÍ 3854403
POLSKO 3854403
PORTUGALSKO 3854403
RAKOUSKO 3854403
RUMUNSKO 3854403
ŘECKO 3854403
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 3854403
SLOVINSKO 3854403
ŠPANĚLSKO 3854403
ŠVÉDSKO 3854403
VELKÁ BRITÁNIE 3854403

Strana: 1
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
INTERNATIONAL 634910
ALŽÍRSKO 634910
BĚLORUSKO 634910
BENELUX 634910
BOSNA-HERCEGOVINA 634910
BULHARSKO 634910
ČERNÁ HORA 634910
ČÍNA 634910
EGYPT 634910
FRANCIE 634910
CHORVATSKO 634910
ITÁLIE 634910
KAZACHSTÁN 634910
KIRGIZIE 634910
KUBA 634910
LICHTENŠTEJNSKO 634910
LOTYŠSKO 634910
MAĎARSKO 634910
MAKEDONIE 634910
MOLDÁVIE 634910
POLSKO 634910
PORTUGALSKO 634910
RAKOUSKO 634910
RUMUNSKO 634910
RUSKO 634910
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 634910
SLOVINSKO 634910
SPOLKOVÁ REP.NĚMECKO 634910
SRBSKO 634910
ŠPANĚLSKO 634910
ŠVÝCARSKO 634910
TÁDŽIKISTAN 634910
UKRAJINA 634910
UZBEKISTÁN 634910
VIETNAM 634910
INDIE 666358
INDIE 666359
INDIE 666360
IRÁK 52455

Strana: 2
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
ŠVÉDSKO 310030
TURECKO 2008 35076
USA 2,102,548

TRYSKA V KRUHU obrazová
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ARGENTINA 2653668
ARGENTINA 2376956
BRAZÍLIE 003697320
BRAZÍLIE 005012910

Strana: 3
Datum tisku: 12.01.2016
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran ve výše uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Česká spořitelna, a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:
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[●] 2016

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým 
věcem

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

Česká spořitelna, a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dne
[●] 2016 mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní 
věřitel jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 
550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. 
listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, 
dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 
26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, 
dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze 
dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 
2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku 
č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. 
ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane 
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne 
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“); 



EMEA 101899366 4

Prague 1632178.7

(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.
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„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení této Smlouvy. 

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS 
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Katastrální úřad“ znamená Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, 
resp. Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, nebo jiný v budoucnu příslušný katastrální 
úřad.

„Nemovité věci“ znamená nemovité věci specifikované v článku 2.1 (Specifikace Nemovitých 
věcí), včetně veškerých jejich součástí (zejména včetně veškerých staveb tvořících součást 
kterékoli takové nemovité věci), přírůstků, neoddělených plodů a příslušenství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej). 

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zatížení a zcizení“ má význam uvedený v článku 2.5 (Zákaz zatížení a zcizení).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.2 (Zřízení Zástavního práva).

„Zatížení“ znamená:

(a) zástavní právo (včetně budoucího zástavního práva a uvolněného zástavního práva);

(b) podzástavní právo;

(c) právo stavby;

(d) věcné břemeno;

(e) zajišťovací převod práva;

(f) předkupní právo;

(g) správa věcí v rámci svěřenského fondu;
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(h) zákaz zřízení zástavního práva;

(i) zákaz zcizení nebo zatížení; a/nebo

(j) jakýkoli další instrument zajišťující dluh jakékoli osoby nebo jakékoli ujednání, které
má podobné účinky jako instrumenty v odstavcích (a) až (i) výše, včetně instrumentů 
a ujednání zřízených dle jiného než českého práva.

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Specifikace Nemovitých věcí

Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem následujících nemovitých 
věcí:

(a) [pozemků:

(i) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice, katastrální území 
Jemnice, obec Jemnice, na LV 188:

- pozemek parc. č. 1377/1;
- pozemek parc. č. 1377/2;
- pozemek parc. č. 1378/1;
- pozemek parc. č. 1378/2;
- pozemek parc. č. 1378/4;
- pozemek parc. č. 1378/5;
- pozemek parc. č. 1378/6;
- pozemek parc. č. 1378/7;
- pozemek parc. č. 1378/8;
- pozemek parc. č. 1378/9;
- pozemek parc. č. 1378/10;
- pozemek parc. č. 1378/11;
- pozemek parc. č. 1378/12;
- pozemek parc. č. 1378/13;
- pozemek parc. č. 1378/14;
- pozemek parc. č. 1378/15;
- pozemek parc. č. 1378/16;
- pozemek parc. č. 1378/17;
- pozemek parc. č. 1378/18;
- pozemek parc. č. 1378/19;
- pozemek parc. č. 1378/20;
- pozemek parc. č. 1378/21;
- pozemek parc. č. 1378/22;
- pozemek parc. č. 1378/23;
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- pozemek parc. č. 1378/24;
- pozemek parc. č. 1378/25;
- pozemek parc. č. 1378/26;
- pozemek parc. č. 1378/27;
- pozemek parc. č. 1378/28;
- pozemek parc. č. 1378/29;
- pozemek parc. č. 1378/30;

- pozemek parc. č. 1378/31;
- pozemek parc. č. 1378/32;
- pozemek parc. č. 1378/33;
- pozemek parc. č. 1378/34;
- pozemek parc. č. 1378/39; a
- pozemek parc. č. 1443;

(ii) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Batelov, obec 
Batelov, na LV 993:

- pozemek parc. č. 396;
- pozemek parc. č. 1332/2;
- pozemek parc. č. 1333;
- pozemek parc. č. 1336/2;
- pozemek parc. č. 1338/7;
- pozemek parc. č. 1338/8;
- pozemek parc. č. 1349;
- pozemek parc. č. 1350;
- pozemek parc. č. 1351;
- pozemek parc. č. 1352;
- pozemek parc. č. 1353;
- pozemek parc. č. 1354;
- pozemek parc. č. 1355;
- pozemek parc. č. 1357/1;
- pozemek parc. č. 1357/6;
- pozemek parc. č. 1357/7;
- pozemek parc. č. 1357/8;
- pozemek parc. č. 1357/9;
- pozemek parc. č. 1357/10;
- pozemek parc. č. 1357/11;
- pozemek parc. č. 1357/12;
- pozemek parc. č. 1358;
- pozemek parc. č. 1359;
- pozemek parc. č. 1360/1;
- pozemek parc. č. 1360/2;
- pozemek parc. č. 1360/10;
- pozemek parc. č. 1361/4;
- pozemek parc. č. 1362/2;
- pozemek parc. č. 1379/2;
- pozemek parc. č. 1380/2;
- pozemek parc. č. 2272/5;
- pozemek parc. č. 2274/2;
- pozemek parc. č. 2274/4;
- pozemek parc. č. 2275/2; 
- pozemek parc. č. 2275/3;
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(iii) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Staré Hory, obec 
Jihlava, na LV 1774:

- pozemek parc. č. St. 100;
- pozemek parc. č. St. 164;
- pozemek parc. č. St. 165;
- pozemek parc. č. St. 166;
- pozemek parc. č. St. 167;
- pozemek parc. č. St. 181/3;
- pozemek parc. č. St. 184;
- pozemek parc. č. St. 188;
- pozemek parc. č. St. 189;
- pozemek parc. č. St. 190/1;
- pozemek parc. č. St. 253;
- pozemek parc. č. St. 254;
- pozemek parc. č. St. 255;
- pozemek parc. č. St. 386;
- pozemek parc. č. St. 388;
- pozemek parc. č. St. 389;
- pozemek parc. č. St. 390;
- pozemek parc. č. St. 391;
- pozemek parc. č. St. 393;
- pozemek parc. č. St. 394;
- pozemek parc. č. St. 465;
- pozemek parc. č. St. 486;
- pozemek parc. č. St. 517;
- pozemek parc. č. St. 526;
- pozemek parc. č. St. 527;
- pozemek parc. č. 4/5;
- pozemek parc. č. 7/2;
- pozemek parc. č. 143/1;
- pozemek parc. č. 143/3;
- pozemek parc. č. 143/4;
- pozemek parc. č. 143/5;
- pozemek parc. č. 143/6;
- pozemek parc. č. 143/7;
- pozemek parc. č. 143/8;
- pozemek parc. č. 143/9;
- pozemek parc. č. 143/14;
- pozemek parc. č. 143/15;
- pozemek parc. č. 143/16;
- pozemek parc. č. 143/17; 
- pozemek parc. č. 143/18;
- pozemek parc. č. 148/3;
- pozemek parc. č. 148/26;
- pozemek parc. č. 152/1;
- pozemek parc. č. 152/2;
- pozemek parc. č.160/1; 
- pozemek parc. č. 160/4;
- pozemek parc. č. 160/5;
- pozemek parc. č.160/7;
- pozemek parc. č. 160/8;
- pozemek parc. č. 160/10;
- pozemek parc. č. 160/11;
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- pozemek parc. č. 160/13
- pozemek parc. č. 169/1;
- pozemek parc. č. 169/2;
- pozemek parc. č. 169/4;
- pozemek parc. č. 172/4;
- pozemek parc. č. 172/5;
- pozemek parc. č. 172/7;
- pozemek parc. č. 172/8;
- pozemek parc. č. 275/3;
- pozemek parc. č. 303/5;
- pozemek parc. č. 452; a

(b) staveb:

(i) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Batelov, obec 
Batelov, na LV 993: 

- stavba bez čp/če, výroba, umístěná na pozemku parc. č. 1338/8 a parc. č. 
1357/9;
- stavba bez čp/če, tech.vyb, umístěná na pozemku parc. č. 1357/10;
- stavba bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku parc. č.  1357/11;
- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. 1357/12.

(ii) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Staré Hory, obec 
Jihlava, na LV 1774:

- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. St. 486;
- stavba bez čp/če, výroba, umístěná na pozemku parc. č. St. 517;
- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. St. 526;
- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. St. 527]

(všechny výše uvedené nemovité věci dále jen „Nemovité věci“).

2.2 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje ve 
prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní 
právo k Nemovitým věcem (dále jen „Zástavní právo“). 

2.3 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.4 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1316 Občanského zákoníku vkladem Zástavního práva 
do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
Zástavního práva u Katastrálního úřadu.

2.5 Zákaz zatížení a zcizení

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele:

(a) nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavního práva ani jiného Zatížení
k Nemovitým věcem či jakékoli jejich části (s výjimkou zřízení Zástavního práva a 
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Zákazu zatížení a zcizení a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS, tj. zejména zástavním právem k Nemovitým věcem druhého pořadí 
ve prospěch Investora); ani

(b) nezcizí Nemovité věci ani žádnou jejich část třetí osobě, zejména žádnou Nemovitou
věc neprodá, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani 
jinak nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na prodej, směnu 
nebo jiné zcizení Nemovitých věcí nebo jakékoli jejich části,

s tím, že omezení dle tohoto článku 2.5 (Zákaz zatížení a zcizení) se ujednává jako věcné
právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zatížení a 
zcizení“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

3. Vklad do katastru nemovitostí

3.1 Podání návrhu na vklad

(a) Zástavce neprodleně, nejpozději však do [3 (tří) Pracovních dnů] po podpisu této 
Smlouvy, podá příslušnému katastrálnímu pracovišti Katastrálního úřadu návrh na 
vklad Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí a 
Zástavnímu věřiteli předloží kopii návrhu opatřenou razítkem podatelny 
Katastrálního úřadu (nebo jiný dokument prokazující, že návrh byl řádně podán). 

(b) Ustanovení odstavce (a) nevylučuje právo Zástavního věřitele podat návrh na vklad
Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí samostatně, 
přičemž v takovém případě Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
prodlení veškeré s tím spojené náklady a výdaje a poskytne pro ty účely Zástavnímu 
věřiteli veškerou součinnost.

3.2 Prokázání vkladu

Neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po provedení vkladu Zástavního 
práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí, předloží Zástavce Zástavnímu 
věřiteli kopii výpisu z katastru nemovitostí, z něhož bude zřejmé, že k Nemovitým věcem 
vzniklo Zástavní právo a byl zapsán Zákaz zatížení a zcizení, a to v podobě a rozsahu 
dohodnutém v této Smlouvě. Ve výpisu bude Zástavce uveden jako vlastník Nemovitých věcí 
a Nemovité věci nebudou zatíženy žádným Zatížením s výjimkou Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení.

3.3 Součinnost Zástavce

(a) Zástavce přijme veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle uvážení Zástavního 
věřitele ke vzniku a účinnosti Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a k vymahatelnosti Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení, a poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou 
k tomu, aby Zástavní právo vzniklo a Zákaz zatížení a zcizení byl zapsán do katastru 
nemovitostí bez zbytečného prodlení, nejpozději však do [2 (dvou) měsíců] po dni 
podpisu této Smlouvy.

(b) V případě, že Katastrální úřad zamítne návrh na vklad Zástavního práva a/nebo 
Zákazu zatížení a zcizení, Zástavce na výzvu Zástavního věřitele do 5 (pěti) 
Pracovních dnů uzavře novou smlouvu o zřízení zástavního práva k Nemovitým 
věcem a/nebo zákazu jejich zatížení a zcizení ve formě v zásadě shodné s touto 
Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami Katastrálního 
úřadu tak, aby zástavní právo a zákaz zatížení a zcizení mohly být řádně zapsány do 
katastru nemovitostí.
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3.4 Poplatky

Zástavce ponese veškeré poplatky a jakékoli další výdaje a náklady, které vzniknou v 
souvislosti s vkladem Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí 
dle tohoto článku 3 (Vklad do katastru nemovitostí), včetně nákladů na pořízení výpisů z 
katastru nemovitostí.

4. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

4.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

4.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

4.3 Vlastnické právo

Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Nemovitých věcí a je oprávněn s nimi nakládat 
v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy. 

4.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Nemovitých věcech nevázne žádné Zatížení (s výjimkou Zástavního práva, 
Zákazu zatížení a zcizení a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS, tj. zejména zástavního práva k Nemovitým věcem druhého pořadí ve 
prospěch Investora) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou 
Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Dohodou o Základní 
pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové Zatížení 
mohlo vzniknout. 

(b) Nemovité věci nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy.
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4.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zatížení a zcizení, uzavření této Smlouvy ani převzetí
povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.]

4.6 Zápis v katastru nemovitostí

Všechny Nemovité věci (včetně veškerých staveb, které jsou součástí Nemovitých věcí a 
zapisují se do katastru nemovitostí) jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí a jejich zápis 
odpovídá skutečnému stavu.

4.7 Neexistence sporů

Nemovité věci, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou (s výjimkou řízení u 
Katastrálního úřadu zahájeného v souladu s touto Smlouvou) předmětem žádného, byť i 
hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

4.8 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě vkladu do katastru nemovitostí je:

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Nemovitým věcem 
prvního pořadí; a

(ii) Zákaz zatížení a zcizení řádně zřízeným věcným právem k Nemovitým 
věcem.

4.9 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zatížení a zcizení nemusí být zapsány u 
žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené,

to vše vyjma vkladu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí a 
úhrady souvisejících poplatků.

4.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.
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(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

4.11 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Základní pohledávky ČS, ke každému splácení Základní pohledávky ČS a k prvnímu
dni každého Úrokového období až do Data splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Nemovitých věcí, a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Nemovitým věcem nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 4 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.
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(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Nemovitých věcech a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

5.2 Údaje zapsané v katastru nemovitostí

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v katastru nemovitostí všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v katastru nemovitostí a které se týkají Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných 
skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního 
věřitele.

5.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zatížení a zcizení.

5.4 Řádná péče

Zástavce bude vykonávat práva spojená s Nemovitými věcmi s péčí řádného hospodáře 
a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani 
neumožní snížení hodnoty Nemovitých věcí.

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem Nemovitých věcí ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
Nemovité věci nebo jakoukoli jejich část přímým prodejem třetí osobě (dále jen 
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„Přímý prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat 
s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Nemovité věci nebo takovou jejich 
část prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných 
okolností na daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen 
„požadavek odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející 
věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat 
odklad) prodej Nemovitých věcí za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky,
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu
kterémukoli zájemci a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.
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6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména:

(a) umožní vstup do Nemovitých věcí nebo na ně za účelem jejich ocenění nebo za 
účelem jejich prohlídky; a

(b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Nemovitých 
věcí.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení nebo výkon jakéhokoli práva 
uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy 
takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny 
příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení z katastru nemovitostí Zástavce na vlastní náklady.
Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.
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9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení, se sjednáním a udržováním 
v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s podáním jakéhokoli dokumentu Katastrálnímu 
úřadu nebo jakémukoli jinému orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zatížení a zcizení.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv. 
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10.6 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, 
§ 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, 
§ 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS.

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).
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(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a) 
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 1 (jeden) stejnopis bude použit pro účely 
vkladového řízení u Katastrálního úřadu.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje>
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

[Datum: Datum:]

Česká spořitelna, a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

[Datum: Datum:]
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[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU: ZNĚNÍ PODLÉHÁ 
POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO NOTÁŘE]

Smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu 
závodu

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

Česká spořitelna, a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu (dále jen „Smlouva“) se uzavírá 
mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41, IČ: 276 
22 819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 
B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní 
věřitel jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 
550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. 
listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, 
dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 
26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, 
dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze 
dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 
2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku 
č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. 
ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, 
dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen 
„Úvěrová smlouva“);

(B) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Zástavce se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane 
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Zástavcem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne 
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“); 
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(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam: 

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.
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„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení této Smlouvy. 

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS 
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 5.2 (Přímý prodej).

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2 (Zřízení Zástavního práva).

„Závod“ znamená [obchodní závod Zástavce, který je vymezen v souladu 
s § 502 Občanského zákoníku jako hromadná věc, tj. organizovaný soubor jmění, který 
Zástavce vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti; k obchodnímu 
závodu Zástavce náleží též všechny věci, které Zástavce nabude v budoucnu, a to jak v rámci 
stávajícího předmětu podnikání tak tím, že Zástavce předmět podnikání rozšíří; místo, kde se 
v současné době obchodní závod Zástavce nachází, je zejména na adrese [Jihlava, Staré Hory, 
Humpolecká 313/5, PSČ 587 41], [●]].

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).
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2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo k Závodu (dále jen „Zástavní právo“).

(b) Zástavce bere na vědomí a potvrzuje, že Zástavní právo se v souladu s § 1347 
Občanského zákoníku vztahuje i na jednotlivé věci Zástavce (včetně jakýchkoli 
nemovitých věcí, pohledávek a jiných movitých věcí), které náleží k Závodu, 
k Závodu přibudou a/nebo které mu slouží, a to bez ohledu na jejich umístění. 

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1319 Občanského zákoníku zápisem Zástavního práva 
do Rejstříku zástav.

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani neumožní 
zřízení žádného zástavního práva k Závodu ani žádné jeho části (s výjimkou Zástavního práva
a případů výslovně povolených Dohodou o Základní pohledávce ČS). Zákaz dle předchozí 
věty se ujednává jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen 
„Zákaz zřízení zástavního práva“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

2.5 Zápis do Rejstříku zástav

(a) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do 
Rejstříku zástav bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(b) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.

2.6 Zápis do obchodního rejstříku

Zástavce zajistí zápis Zástavního práva do obchodního rejstříku v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy tak, aby Zástavní 
právo bylo zapsáno do obchodního rejstříku nejpozději do 15 (patnácti) Pracovních dnů po 
uzavření této Smlouvy.  

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.
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3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s 
právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

3.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Závodu a jako takový je oprávněn 
nakládat se Závodem v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy.

(b) Zástavce není vlastníkem žádného jiného obchodního závodu ve smyslu 
§ 502 Občanského zákoníku než Závodu.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

Na Závodu ani žádné jeho části nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Přípustného
práva třetí osoby) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních 
dokumentů a případů výslovně povolených Dohodou o Základní pohledávce ČS), podmíněné
či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu: 

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.
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3.6 Neexistence sporů

Závod, ani jakékoli právo k němu nebo s ním spojené, není předmětem žádného, byť i 
hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je:

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Závodu prvního pořadí; a

(ii) Zákaz zřízení zástavního práva řádně zřízeným věcným právem k Závodu. 

3.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být zapsány 
u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce jí 
zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav, 
zápisu Zástavního práva do obchodního rejstříku a úhrady souvisejících poplatků.

3.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.
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(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích Error! Reference source not found. až (g)
výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích Error! Reference source not found. –
(h).

3.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku Error! Reference source not 
found. (Prohlášení a ujištění) jsou Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, 
ke každému dni čerpání jistiny Základní pohledávky ČS, ke každému splácení 
Základní pohledávky ČS a k prvnímu dni každého Úrokového období až do Data 
splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Závodu, a/nebo jsou jiným způsobem 
podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních dokumentů, 
a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Závodu nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva;
nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Závodu a/nebo jiných záležitostech 
podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav a Obchodním rejstříku

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav a/nebo v obchodním 
rejstříku všechny podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a/nebo 
obchodním rejstříku a které se týkají Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního 
práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných skutečností, jakož i 
jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele.
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4.3 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) a pokud 
není výslovně povoleno Dohodou o Základní pohledávce ČS jinak, bez předchozího 
písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k Závodu či k jakékoli 
jeho části (s výjimkou Přípustného práva třetí osoby); ani

(b) nezcizí Závod ani žádnou jeho část třetí osobě, zejména Závod ani žádnou jeho část 
neprodá, nepropachtuje, nesmění, nesvěří je správci za účelem zřízení svěřenského 
fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na 
prodej, pacht, směnu nebo jiné zcizení Závodu nebo jakékoli jeho části. 

4.4 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a/nebo
Zákazu zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva.

(c) Zástavce umožní Zástavnímu věřiteli na jeho žádost provést kontrolu účetních 
záznamů souvisejících se Závodem a umožní Zástavnímu věřiteli na jeho žádost 
přístup k Závodu za účelem kontroly stavu jednotlivých složek Závodu a jeho 
ocenění.

4.5 Řádná péče

Zástavce bude vykonávat práva spojená se Závodem s péčí řádného hospodáře a v souladu s 
právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani neumožní 
snížení hodnoty Závodu.

5. Výkon Zástavního práva

5.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 5.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem Závodu nebo jeho části ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku;

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.
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(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

5.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
Závod nebo jakoukoli jeho část přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Závod nebo takovou jeho část prodal 
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na 
daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 5.2 dále jen „požadavek 
odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej 
Závodu nebo takové jeho části za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu 
s pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě v 
maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
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procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

5.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva  

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména:

(a) umožní přístup k Závodu za účelem jeho ocenění nebo za účelem jeho prohlídky; a

(b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Závodu.

5.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění. 

5.5 Použití výtěžku  

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS. 

6. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu). 

7. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav a výmaz Zástavního práva 
z obchodního rejstříku Zástavce na vlastní náklady. Ustanovení tohoto odstavce (b) 
zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.
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8. Slib odškodnění, výdaje a náklady

8.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele  a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 8.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

8.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s podáním jakéhokoli dokumentu 
notáři, příslušnému rejstříkovému soudu nebo jakémukoli jinému orgánu veřejné moci 
v souvislosti se Zástavním právem a Zákazem zřízení zástavního práva.

9. Různá ustanovení

9.1 Zástavní věřitel má právo konat 

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo,
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

9.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.
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9.4 Částečná neplatnost 

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že v 
takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od 
doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné. 

9.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

9.6 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ve formě notářského zápisu.

9.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy z 
Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

9.8 Souběžné uplatnění práv  

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva na 
základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem a v takovém 
pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo Zástavního 
věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout zajištění dle 
příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního věřitele 
upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která Zástavnímu 
věřiteli přiznávají právní předpisy. 

9.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.
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10. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS. 

11. Převod a postoupení

11.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce  

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

11.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

12.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU]
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem a hromadným věcem v druhém 
pořadí (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04632842, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21202
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●].
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“), uzavřeli dne [•] 
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení Zástavního práva v prvním pořadí (jak je definováno níže) a v druhém 
pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže)
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti Česká 
spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním pořadí 
(jak je definováno níže) do Rejstříku zástav (jak je definován níže) v souladu s bodem 38 a 
násl. Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [•] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):
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1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [•]. 

„Hromadné věci“ znamená hromadné věci specifikované v odstavci (b) článku 2.1
(Specifikace Zastavených věcí), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, neoddělených 
plodů a příslušenství a včetně veškerých jednotlivých věcí k takovým hromadným věcem 
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náležejících a jim sloužících a všech jednotlivých věcí, které k takovým hromadným věcem 
přibudou.

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Movité věci“ znamená movité věci specifikované v odstavci (a) článku 2.1 (Specifikace 
Zastavených věcí), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, neoddělených plodů a 
příslušenství.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 5.2 (Přímý prodej). 

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●], jak je tato definována 
Reorganizačním plánem.

„Umístění“ znamená místo, kde jsou Zastavené věci umístěny ke dni uzavření této Smlouvy 
dle článku 2.1 (Specifikace Zastavených věcí).

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů] 
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o Vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o Vypořádacím úvěru I na splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000 Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých]), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.5 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Zastavená věc“ znamená každou Movitou věc a Hromadnou věc.

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.2 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Zastaveným věcem ve 
prospěch společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu 
s Reorganizačním plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě 
notářského zápisu č. [●] a zapsané do Rejstříku zástav; kopie notářského zápisu zřizujícího 
Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis 
Zástavního práva v prvním pořadí tvoří Přílohu č. 1 (Kopie notářského zápisu zřizujícího 
Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního 
práva v prvním pořadí). 
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1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního 
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Specifikace Zastavených věcí

(a) Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem následujících 
movitých věcí:

(i) [[označení stroje nebo jiné movité věci], výrobní číslo [•], výrobce [•],
umístění [•]];

(ii) [[označení stroje nebo jiné movité věci], výrobní číslo [•], výrobce [•],
umístění [•]]; a

(iii) [[označení stroje nebo jiné movité věci], výrobní číslo [•], výrobce [•],
umístění [•]],

(všechny movité věci uvedené výše v tomto odstavci (a) dále jen „Movité věci“).

(b) Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem následujících 
hromadných věcí:

(iv) [zásoby [___] a dalších surovin a poloproduktů nezbytných k výrobě [___] ve 
vlastnictví Zástavce, které se v současné době nacházejí nebo budou umístěny 
nebo skladovány v sídle Zástavce v budově [___] na adrese [___]];

(všechny hromadné věci uvedené výše v tomto odstavci (b) dále jen „Hromadné 
věci“).

2.2 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo v druhém pořadí k Movitým věcem a Hromadným věcem
(dále jen „Zástavní právo“). 

(b) Zástavce bere na vědomí a potvrzuje, že Zástavní právo se v souladu s § 1347 
Občanského zákoníku vztahuje i na jednotlivé věci Zástavce náležející k jakékoli 
Hromadné věci a jí sloužící, jakož i na jednotlivé věci, které k jakékoli Hromadné 
věci přibudou, a to bez ohledu na jejich umístění.

(c) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu 
zřizuje jako zástavní právo ve druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.
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2.3 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.4 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1319 Občanského zákoníku zápisem Zástavního práva 
do Rejstříku zástav.

2.5 Zákaz zřízení zástavního práva

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani neumožní 
zřízení žádného zástavního práva k žádné Movité věci, Hromadné věci ani žádné jejich části 
(s výjimkou Zástavního práva a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím 
úvěru I, tj. zejména zřízení Zástavního práva v prvním pořadí). Zákaz dle předchozí věty se 
ujednává jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz 
zřízení zástavního práva“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

2.6 Zápis do Rejstříku zástav

(a) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do 
Rejstříku zástav bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(b) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.
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3.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Zastavených věcí a je oprávněn s nimi
nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy. 

(b) Zastavené věci se ke dni uzavření této Smlouvy nachází v místě Umístění.

(c) Zástavce nevlastní žádné jiné věci stejného nebo obdobného druhu, jako Zastavené 
věci.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na žádné Zastavené věci nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva v prvním pořadí) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou 
Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím 
úvěru I), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí osoby
mohlo vzniknout. 

(b) Zastavené věci nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy.

(c) Zastavené věci nejsou součástí žádné nemovité věci, která by nebyla předmětem 
zástavního práva ve prospěch Zástavního věřitele tak, jak je jeho zřízení 
předpokládáno Smlouvou o Vypořádacím úvěru I.

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu: 

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

3.6 Neexistence sporů

Zastavené věci, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou předmětem žádného, 
byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je:

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Zastaveným věcem 
druhého pořadí; a
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(ii) Zákaz zřízení zástavního práva řádně zřízeným věcným právem 
k Zastaveným věcem. 

3.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být zapsány 
u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav a 
úhrady souvisejících poplatků.

3.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I a ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data 
splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.
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4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, jakékoli Zastavené věci a/nebo jsou 
jiným způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat 
Zástavního věřitele o tom, že: 

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Zastavené věci nebo došlo nebo mohlo dojít k 
ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli Zastavené věci a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a které se týkají Zástavního práva a/nebo 
Zákazu zřízení zástavního práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně 
podstatných skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat 
Zástavního věřitele.

4.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva.

4.4 Řádná péče

Zástavce bude vykonávat práva spojená se Zastavenými věcmi s péčí řádného hospodáře a v 
souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani 
neumožní snížení hodnoty Zastavených věcí.

4.5 Přemístění

Není-li Smlouvou o Vypořádacím úvěru I ustanoveno jinak, Zástavce žádnou Movitou věc
nepřemístí bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele z místa Umístění.
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4.6 Omezení dispozic

(a) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.5 (Zákaz zřízení zástavního práva) a 
pokud není výslovně povoleno Smlouvou o Vypořádacím úvěru I jinak, bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(i) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k žádné 
Zastavené věci ani k jakékoli její části (s výjimkou Zástavního práva v 
prvním pořadí); 

(ii) žádnou Zastavenou věc ani žádnou její část nezcizí třetí osobě, zejména ji 
neprodá, nepropachtuje, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení 
svěřenského fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní 
právo s ohledem na prodej, pacht, směnu nebo jiné zcizení jakékoli Zastavené 
věci nebo jakékoli její části; ani

(iii) žádnou Zastavenou věc nenahradí, nevymění, nezpracuje ani s ní nebude 
jinak nakládat; pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že se 
omezení uvedené v tomto odstavci (iii) nevztahuje na běžnou údržbu a 
opravy v souvislosti se zajištěním provozu Zástavce.

(b) Bez ohledu na ustanovení odstavce (a) výše, dokud Zástavní věřitel Zástavci nedoručí 
písemné oznámení o omezení s nakládáním (pro účely tohoto odstavce dále jen 
„oznámení o omezení dispozic“), je Zástavce oprávněn, v rámci řádného plnění 
funkcí jednotlivých movitých věcí tvořících Hromadné věci, zcizovat, převádět, 
nahrazovat, vyměňovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s jakoukoliv z jednotlivých 
movitých věcí, kterými jsou Hromadné věci tvořeny. Zástavce však takovým 
zcizováním, převody, nahrazením, výměnou nebo zpracováním nesmí v žádném 
okamžiku zcizit ani umožnit zánik celé Hromadné věci. Zástavní věřitel je oprávněn 
doručit Zástavci oznámení o omezení dispozic kdykoli poté, co dojde k prodlení 
Zástavce s hrazením jakékoliv částky dle Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. Po 
doručení oznámení o omezení dispozic Zástavci nesmí Zástavce bez předchozího 
souhlasu Zástavního věřitele jakýmkoli způsobem zcizovat, převádět, nahrazovat, 
vyměňovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s jakoukoliv z jednotlivých movitých 
věcí, kterými jsou Hromadné věci tvořeny. Zástavní věřitel je oprávněn v oznámení o 
omezení dispozic označit určité věci náležející k Hromadným věcem, které je 
Zástavce oprávněn zcizovat, převádět, nahrazovat, vyměňovat, zpracovávat nebo 
jinak s nimi nakládat.

5. Výkon Zástavního práva

5.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 5.1 (Výkon Zástavního 
práva). Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že výkon Zástavního práva 
Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či zcela vyloučen 
existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, že nebudou činit 
žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo ohrozit, ztížit či 
oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti 
Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále prohlašují, že jsou plně 
obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě 
notářského zápisu č. [●], na základě které bylo zřízeno Zástavní právo v prvním 
pořadí.
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(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude 
jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem jakékoli Zastavené věci ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

5.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či 
úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn prodat 
jakoukoli Zastavenou věc nebo jakoukoli její část přímým prodejem třetí osobě (dále 
jen „Přímý prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen 
postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby takovou Zastavenou 
věc nebo takovou její část prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle 
prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase (pro účely tohoto 
článku 5.2 dále jen „požadavek odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno 
ustanovení předcházející věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem 
odkládat (či požadovat odklad) prodej Zastavených věcí nebo jejich části za účelem 
dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 



EMEA 101899370 13

Prague 1631799.8

zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

5.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména:

(a) umožní přístup k Zastaveným věcem za účelem jejich ocenění nebo za účelem jejich
prohlídky; a

(b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Zastavených 
věcí.

5.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

5.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

6. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
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případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

7. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavce na vlastní náklady.
Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

8. Slib odškodnění, výdaje a náklady

8.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 8.1 (Slib odškodnění) zůstávají
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

8.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli 
dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zřízení zástavního práva.

9. Různá ustanovení

9.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

9.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.
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9.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

9.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým,
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

9.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

9.6 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ve formě notářského zápisu.

9.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení, zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

9.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

9.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.
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(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

10. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

11. Převod a postoupení

11.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

11.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

12.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU]
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Příloha č. 1

Kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z 
Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí
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PŘÍLOHA Č. 15
VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY INVESTORA II
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Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
z účtů

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z účtů v druhém pořadí (dále jen 
„Smlouva“) se uzavírá mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 18600, IČ 
04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]. 
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli 
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“), uzavřeli dne [•] 
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení Zástavního práva v prvním pořadí (jak je definováno níže) a v druhém 
pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže)
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti Česká 
spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním pořadí 
(jak je definováno níže) do Rejstříku zástav (jak je definován níže) v souladu s bodem 38 a 
násl. Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):
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1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Banka“ znamená každou banku, u které Zástavce vede Účet a která je specifikována jako 
„Banka“ v Příloze č. 1 (Seznam Smluv o účtech).

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.
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„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Oznámení o zřízení zástavního práva“ znamená oznámení o zřízení Zástavního práva ve 
formě a obsahu podle Přílohy č. 2 (Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva).

„Pohledávka“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou pohledávku Zástavce za 
kteroukoli Bankou na základě kterékoli Smlouvy o účtu nebo v souvislosti s ní, včetně 
zejména jakékoli pohledávky Zástavce na výplatu prostředků z kteréhokoli Účtu, včetně 
veškerých jejích součástí, přírůstků, neoddělených plodů a příslušenství a každé další peněžité 
pohledávky s takovou pohledávkou související, včetně zejména pohledávky z titulu náhrady 
škody a/nebo bezdůvodného obohacení.

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Případ porušení“ znamená „Případ porušení“, jak je definován ve Smlouvě o Vypořádacím 
úvěru I.

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Smlouva o účtu“ znamená každou smlouvu o účtu, kterou Zástavce uzavřel (nebo jíž je 
stranou) s příslušnou Bankou a která je jako „Smlouva o účtu“ označena v Příloze č. 1 
(Seznam Smluv o účtech), a „Smlouvy o účtech“ znamená všechny takové smlouvy.

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●], jak je tato definována 
Reorganizačním plánem.

„Účet“ znamená každý účet Zástavce označený jako „Účet“ v Příloze č. 1 (Seznam Smluv o 
účtech).

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o Vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o Vypořádacím úvěru I na splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000] Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Pohledávkám ve prospěch 
společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu s Reorganizačním 
plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a společností Česká 
spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě notářského zápisu č. [●] a 
zapsané do Rejstříku zástav; kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním 
pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí 
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tvoří Přílohu č. 3 (Kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním pořadí a 
kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního 
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo ke všem svým Pohledávkám v druhém pořadí (dále jen 
„Zástavní právo“).

(b) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu
zřizuje jako zástavní právo ve druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne účinností této Smlouvy. 

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

(a) Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani 
neumožní zřízení zástavního práva k žádné z Pohledávek ani žádné jejich části 
(s výjimkou Zástavního práva a případů výslovně povolených Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I, tj. Zástavního práva v prvním pořadí). Zákaz dle předchozí 
věty se ujednává jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského zákoníku 
(dále jen „Zákaz zřízení zástavního práva“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy 
do Data splnění.

(b) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav bez 
zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(c) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.
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2.5 Oznámení o zřízení zástavního práva

(a) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva každé z Bank bez zbytečného odkladu po 
uzavření této Smlouvy, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů, a to doručením
Oznámení o zřízení zástavního práva.

(b) Zástavce je povinen do 10 (deseti) Pracovních dnů po uzavření této Smlouvy 
prokázat Zástavnímu věřiteli řádné oznámení zřízení Zástavního práva dle odstavce 
(a) výše každé Bance doručením Oznámení o zřízení zástavního práva potvrzeného 
Bankou nebo jiným způsobem přijatelným pro Zástavního věřitele.

(c) Tímto článkem není dotčeno právo Zástavního věřitele kterékoli Bance zřízení 
Zástavního práva prokázat.

(d) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy se 
považuje za doručení oznámení o vzniku Zástavního práva Zástavnímu věřiteli 
v postavení Banky.

2.6 Žádné finanční zajištění

Smluvní strany tímto sjednávají, že tato Smlouva nezakládá finanční zajištění ve smyslu 
zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.
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3.3 Pohledávky

(a) Zástavce je jediným a výlučným věřitelem Pohledávek a je oprávněn s Pohledávkami 
(jakož i s prostředky na Účtech) nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této 
Smlouvy.

(b) Každá Smlouva o účtu představuje platný závazek jejích stran vymahatelný v souladu 
s jejími podmínkami.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na žádné z Pohledávek nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva v prvním pořadí) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou 
Finančních dokumentů a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím 
úvěru I), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí osoby
mohlo vzniknout. 

(b) Pohledávky jsou neomezeně postupitelné a zřízení Zástavního práva není zakázáno 
ani jinak omezeno žádným právem třetí osoby ani žádným smluvním či 
věcněprávním ujednáním. [bude prověřeno před uzavřením smlouvy]

(c) Pohledávky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy. 

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou (včetně Smluv o účtech), ujednáním nebo jiným instrumentem, 
které jsou závazné pro Zástavce.

3.6 Neexistence sporů

Smlouvy o účtech, Pohledávky ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou 
předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení 
ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného 
pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Zástavní právo je řádně zřízeným zástavním právem k Pohledávkám druhého pořadí.

(c) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zákaz zřízení zástavního práva řádně 
zřízeným věcným právem k Pohledávkám.
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3.8 Žádné další smlouvy o účtech

Zástavce není stranou žádné smlouvy o účtu (s výjimkou smlouvy o účtu Zástavce č. 
6176082/0800 vedeného u Zástavního věřitele), pohledávky Zástavce z níž by nebyly 
zatíženy zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů. 

3.9 Žádné poplatky

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být zapsány 
u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav a úhrady 
souvisejících poplatků.

3.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.11 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I, ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data 
splnění.
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(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Pohledávek, Účtů a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že: 

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Pohledávce nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva; 
nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím. 

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli Pohledávce a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a které se týkají Zákazu zřízení zástavního 
práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných skutečností, jakož i 
jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele.

4.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva.

4.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Pohledávkami s péčí řádného hospodáře a 
v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty. 

(b) Není-li Smlouvou o Vypořádacím úvěru I výslovně povoleno jinak, bude Zástavce 
udržovat Smlouvy o účtech v platnosti a účinnosti a bude řádně plnit své povinnosti 
z nich vyplývající, a neodstoupí, nevypoví ani jinak neukončí žádnou Smlouvu o účtu 
bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele. 

(c) Zástavce zajistí, aby na každém Účtu byl vždy kladný zůstatek.
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4.5 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) a pokud 
není výslovně povoleno Smlouvou o Vypořádacím úvěru I nebo touto Smlouvou jinak, bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k žádné Pohledávce ani
jakékoli její části (s výjimkou Zástavního práva v prvním pořadí);

(b) žádnou Pohledávku ani její část nezapočte proti pohledávkám třetí osoby ani k 
takovému započtení nedá souhlas; ani

(c) žádnou Smlouvu o účtu, Pohledávku ani žádnou její část nezcizí třetí osobě, zejména 
ji neprodá, nepostoupí, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského 
fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na 
prodej, postoupení, směnu nebo jiné zcizení jakékoli Pohledávky nebo jakékoli její 
části. 

5. Nakládání s prostředky na Účtech 

5.1 Nakládání s prostředky na Účtech

(a) Není-li Smlouvou o Vypořádacím úvěru I stanoveno jinak, je Zástavce oprávněn 
nakládat s peněžními prostředky na Účtech v souladu s podmínkami stanovenými v 
jednotlivých Smlouvách o účtech a ve Smlouvě o Vypořádacím úvěru I, dokud 
nenastane jakýkoli Případ porušení

(b) Pokud nastane jakýkoli Případ porušení:

(i) je Zástavní věřitel oprávněn zablokovat Účty vedené u Zástavního věřitele; a

(ii) Zástavce bude oprávněn nakládat s plněním z Pohledávek a s prostředky na 
Účtech výlučně s předchozím písemným souhlasem Zástavního věřitele,

a Zástavní věřitel je oprávněn doručit Bankám tomu odpovídající instrukci.

5.2 Použití peněžních prostředků na Účtech

(a) Zástavní věřitel je oprávněn použít na úhradu jakýchkoli splatných Zajištěných dluhů 
či jejich části peněžní prostředky na kterémkoli Účtu u Zástavního věřitele, a to i bez 
ohledu na splatnost pohledávky Zástavce na výplatu peněžních prostředků z 
příslušného Účtu a bez ohledu na pokyny Zástavce k nakládání s prostředky na 
uvedeném Účtu. 

(b) Použití peněžních prostředků z Účtů provede Zástavní věřitel odepsáním peněžních 
prostředků z příslušného Účtu, a bez zbytečného odkladu poté o takovém výkonu 
svého práva vyrozumí Zástavce. Tím není dotčeno ustanovení § 1989 odst. 2 
Občanského zákoníku.

(c) Ustanovení § 1985 Občanského zákoníku neomezuje právo Zástavního věřitele 
započíst peněžní prostředky uložené na kterémkoli Účtu na úhradu jakýchkoli 
splatných pohledávek Zástavního věřitele z jakékoliv smlouvy, a to i jiných smluv 
než Smluv o účtech.
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6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva). Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že výkon Zástavního práva 
Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či zcela vyloučen 
existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, že nebudou činit 
žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo ohrozit, ztížit či 
oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti 
Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále prohlašují, že jsou plně 
obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě 
notářského zápisu č. [●], na základě které bylo zřízeno Zástavní právo v prvním 
pořadí.

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude 
jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) jakýmkoli způsobem dle § 1359 a násl. Občanského zákoníku; a/nebo

(ii) započtením Pohledávek proti splatným pohledávkám Zástavního věřitele 
odpovídajícím Zajištěným dluhům nebo jejich části, a to bez ohledu na to, 
zda jsou Pohledávky splatné, nebo použitím peněžních prostředků na Účtech
na úhradu splatných Zajištěných dluhů nebo jejich části způsobem uvedeným 
v článku 5.2 (Použití peněžních prostředků na Účtech);

(iii) přikázáním kterékoli Bance, aby Zástavnímu věřiteli vyplatila zůstatek na u 
ní vedeném Účtu, a to až do výše splatných Zajištěných dluhů (přičemž 
Zástavní věřitel není povinen Zástavce o takovém postupu předem 
informovat);

(iv) postoupením Pohledávek na Zástavního věřitele, a to bez ohledu na splatnost 
Pohledávek; každá taková Pohledávka bude postoupena okamžikem doručení 
oznámení o postoupení Pohledávky Zástavním věřitelem Zástavci, a to za 
nominální hodnotu takové Pohledávky; pohledávka Zástavce na úplatu za 
takové postoupení bude automaticky započtena na pohledávky Zástavního 
věřitele odpovídající Zajištěným dluhům uvedeným v takovém oznámení; 
a/nebo

(v) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno.
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6.3 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.4 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zákazu zřízení 
zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavce na vlastní náklady. Ustanovení tohoto 
odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí jim veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli 
dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zřízení zástavního práva.
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10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
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Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy. 

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1336 odst. 1, 
§ 1340 (druhá věta), § 1363 (druhá věta), § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, 
§ 1748, § 1799, § 1800, § 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 
2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
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porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

13.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.
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Příloha č. 1
Seznam Smluv o účtech

Smlouva o účtu Banka Účet Měna

[Doplňte přesný název smlouvy o 
účtu] ze dne [●]

[●], se sídlem [●], IČ [●] [●]/[●] [●]
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Příloha č. 2
Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva

Pro:              [____] 

K rukám: [____]

V [____] dne [____]

Oznámení o zřízení zástavního práva 

Vážení,

tímto Vám oznamujeme, že na základě smlouvy o zřízení zástavního práva v druhém pořadí 
k pohledávkám z účtů ze dne [__] (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi námi jako zástavcem a 
společností [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [●], spisová značka 
[●], jakožto zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní věřitel“), byly všechny naše současné i budoucí 
pohledávky z [doplnit specifikaci Smlouvy o účtu] ze dne [____] (dále jen „Zastavené pohledávky“)
ve vztahu k Vámi vedenému účtu č. [____] v [doplnit měnu] (dále jen „Účet“) zastaveny ve prospěch 
Zástavního věřitele coby předmět zástavního práva v druhém pořadí, a to za zástavním právem 
v prvním pořadí zřízeném na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a společností 
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká 
spořitelna“) jakožto zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě notářského zápisu č. [●]
(„Zástavní právo v prvním pořadí“).

Při vyloučení § 1336 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Vám tímto se Zástavním věřitelem dáváme pokyn, abyste v případech, kdy obdržíte od společnosti 
Česká spořitelna písemné oznámení, že Zástavní právo v prvním pořadí v plném rozsahu zaniklo:

(a) úhrady Zastavených pohledávek poukázali nám nebo jiným osobám v souladu 
s našimi příkazy, pokud Vám Zástavní věřitel neoznámí něco jiného;

(b) nám na základě pokynu Zástavního věřitele umožnili disponovat s peněžními 
prostředky na Účtu výhradně s předchozím písemným souhlasem Zástavního věřitele 
a/nebo prováděli veškeré platby z titulu Zastavených pohledávek (nebo platby 
specifikované v oznámení Zástavního věřitele) výhradně ve prospěch Zástavního 
věřitele v souladu s jeho pokyny, a to bez ohledu na to, zda jsou Zastavené
pohledávky splatné či nikoli; a

(c) ve vztahu k Účtu neuplatnili žádné právo na započtení, s výjimkou započtení, které 
předpokládá § 1985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

Dále Vám tímto se Zástavním věřitelem dáváme pokyn, abyste:

(a) sdělili Zástavnímu věřiteli na jeho vyžádání údaje o toku peněžních prostředků na 
Účtu; a

(b) Zástavního věřitele informovali o všech právech třetích osob nebo pokusech o výkon 
rozhodnutí, arbitrážních nálezů či zajištění vztahujících se k Zastaveným
pohledávkám, jakmile se o nich dozvíte, s výjimkou případů, kdy Vám v předání 
těchto informací Zástavnímu věřiteli bude bránit zákon nebo závazné rozhodnutí 
orgánu veřejné moci.
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Dodržujte prosím pokyny obsažené v tomto oznámení a písemné pokyny, které Vám předá Zástavní 
věřitel. Pokyny obsažené v tomto oznámení nesmí být změněny ani odvolány bez předchozího 
písemného souhlasu Zástavního věřitele.

Toto oznámení se řídí právními předpisy České republiky.

S pozdravem,

[●]

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Tímto vyjadřujeme svůj souhlas s výše uvedeným.

[●], jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ________________________________ Podpis:_________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 
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Potvrzení

Tímto potvrzujeme přijetí oznámení o zřízení zástavního práva k výše uvedeným pohledávkám a dále 
potvrzujeme, že budeme jednat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení. 

V [____] dne [____]

[Banka]

Podpis: ________________________________ Podpis:_________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 
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Příloha č. 3
Kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav 

prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí
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Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
z pojistných smluv a z obchodního styku

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv a z obchodního 
styku v druhém pořadí (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi společnostmi: 

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, IČ: 
27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 
04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]. 
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli 
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“) uzavřeli dne [●]
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení Zástavního práva v prvním pořadí (jak je definováno níže) a v druhém 
pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže) 
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti 
Česká spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním 
pořadí (jak je definováno níže) do Rejstříku zástav (jak je definován níže) v souladu s bodem 
38 a násl. Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):
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1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na 
základě jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících 
se k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo v 
souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.
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„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

„Obchodní smlouva“ znamená každou smlouvu označenou jako takovou v Příloze č. 1 
(Seznam Obchodních smluv).

„Oznámení o zřízení zástavního práva“ znamená oznámení o zřízení Zástavního práva ve 
formě a obsahu podle Přílohy č. 3 (Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva). 

„Poddlužník“ znamená jakoukoli osobu, vůči které má Zástavce Pohledávku.

„Pohledávka“ znamená Pohledávku z Obchodní smlouvy nebo Pohledávku z Pojistné 
smlouvy. 

„Pohledávka z Obchodní smlouvy“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou 
pohledávku Zástavce za kterýmkoli Poddlužníkem na základě kterékoli Obchodní smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, a to zejména každou takovou pohledávku: 

(a) na zaplacení ceny nebo jiného protiplnění (včetně jakýchkoli záloh) za dodávky 
zboží, výrobků a/nebo služeb dle kterékoli Obchodní smlouvy;

(b) z titulu jakéhokoli ručení, bankovní nebo jiné záruky nebo jiného zajištění 
poskytnutého jakoukoli třetí osobou ve prospěch Zástavce za účelem zajištění dluhů 
kteréhokoli Poddlužníka z Obchodní smlouvy;

(c) na zaplacení jakýchkoli poplatků, smluvních pokut nebo jiných sankčních plateb; 

(d) na zaplacení jakékoli částky v souvislosti s odstoupením od jakékoli Obchodní 
smlouvy nebo jiného ukončení jakékoli Obchodní smlouvy;

(e) na zaplacení jakékoli částky související s pohledávkami uvedenými v odstavcích (a)
až (d) výše a/nebo s kteroukoli Obchodní smlouvou, jako zejména na uhrazení 
jakékoli újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; a

na zaplacení jakéhokoli příslušenství pohledávek uvedených v odstavcích (a) až (e) výše.

„Pohledávka z Pojistné smlouvy“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou 
pohledávku Zástavce za kterýmkoli Pojistitelem na základě kterékoli Pojistné smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, a to zejména každou takovou pohledávku: 

(a) na výplatu pojistného plnění;

(b) na zaplacení jakýchkoli poplatků, smluvních pokut nebo jiných sankčních plateb; 

(c) na zaplacení jakékoli částky v souvislosti s odstoupením od jakékoli Pojistné 
smlouvy nebo jiného ukončení jakékoli Pojistné smlouvy; 

(d) na zaplacení jakékoli částky související s pohledávkami uvedenými v odstavcích (a) 
až (c) výše a/nebo s kteroukoli Pojistnou smlouvou, jako zejména na uhrazení 
jakékoli újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; a

(e) na zaplacení jakéhokoli příslušenství pohledávek uvedených v odstavcích (a) až (d) 
výše. 

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Pojistitel“ znamená jakoukoli osobu, která je stranou kterékoli Pojistné smlouvy jako 
pojistitel a je jako taková označena v Příloze č. 2 (Seznam Pojistných smluv).
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„Pojistná smlouva“ znamená každou pojistnou smlouvu, jejíž je Zástavce stranou a/nebo na 
jejímž základě je Zástavce pojištěným a/nebo oprávněnou osobou ohledně [škodového nebo 
obnosového] pojištění [majetku a podnikatelské činnosti] Zástavce a jež je jako taková 
označena v Příloze č. 2 (Seznam Pojistných smluv).

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej).

„Případ porušení“ znamená „Případ porušení“, jak je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I.

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●].

„Účet“ znamená účet Zástavce č. [●] vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., případně 
jakýkoli jiný účet, jak může být písemně dohodnuto mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem. 

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů] 
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o Vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o Vypořádacím úvěru I na splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000 Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Pohledávkám ve prospěch 
společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu s Reorganizačním 
plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a společností Česká 
spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●], uzavřené ve formě notářského zápisu č. [●] a 
zapsané do Rejstříku zástav; kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním 
pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí 
tvoří Přílohu č. 4 (Kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním pořadí a 
kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního 
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).
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2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo ke všem svým Pohledávkám v druhém pořadí (dále jen 
„Zástavní právo“). 

(b) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu 
zřizuje jako zástavní právo v druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá. 

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne účinností této Smlouvy. 

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

(a) Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani 
neumožní zřízení zástavního práva k žádné z Pohledávek ani žádné jejich části (s 
výjimkou Zástavního práva a případů výslovně povolených Smlouvou o 
Vypořádacím úvěru I, tj. zejména zřízení Zástavního práva v prvním pořadí). Zákaz 
dle předchozí věty se ujednává jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 
Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zřízení zástavního práva“), a to na dobu od 
podpisu této Smlouvy do Data splnění.

(b) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav ke dni 
uzavření této Smlouvy, bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(c) Zástavce prokáže Zástavnímu věřiteli do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této 
Smlouvy zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.

2.5 Oznámení o zřízení zástavního práva

(a) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva každému Pojistiteli bez zbytečného 
odkladu po uzavření této Smlouvy, nejpozději však do pěti Pracovních dnů, a to 
doručením Oznámení o zřízení zástavního práva. 

(b) Zástavce je povinen do 10 Pracovních dnů po uzavření této Smlouvy prokázat 
Zástavnímu věřiteli řádné oznámení zřízení Zástavního práva dle odstavce (a) výše 
každému Pojistiteli doručením Oznámení o zřízení zástavního práva potvrzeného 
příslušným Pojistitelem nebo jiným způsobem přijatelným pro Zástavního věřitele.

(c) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva každému Poddlužníkovi bez zbytečného 
odkladu poté, co se Zajištěné dluhy stanovu splatnými.

(c) Tímto článkem není dotčeno právo Zástavního věřitele kterémukoli Pojistiteli a/nebo 
Poddlužníkovi zřízení Zástavního práva prokázat.



[FINAL]

Prague 1634945.6

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na  jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s 
právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; 
a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

3.3 Pohledávky

(a) Zástavce je jediným a výlučným věřitelem Pohledávek a je oprávněn s nimi nakládat 
v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy.

(b) Podle nejlepšího vědomí Zástavce představuje každá Obchodní smlouva a každá 
Pojistná smlouva platný závazek jejích stran vymahatelný v souladu s jejími 
podmínkami.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na žádné z Pohledávek nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva a Zástavního práva v první pořadí) a neexistuje žádná smlouva ani jiné 
ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně povolených 
Smlouvou o Vypořádacím úvěru I), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých 
by takové právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Pohledávky jsou neomezeně postupitelné a zřízení Zástavního práva není zakázáno 
ani jinak omezeno žádným právem třetí osoby ani žádným smluvním či 
věcněprávním ujednáním. [bude prověřeno před uzavřením smlouvy]

(c) Pohledávky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy. 
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3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou (včetně Pojistných smluv a/nebo Obchodních smluv), ujednáním 
nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro Zástavce.

3.6 Neexistence sporů

Obchodní smlouvy, Pojistné smlouvy, Pohledávky ani jakékoli právo k nim nebo s nimi 
spojené, nejsou předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo 
správního řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby 
přiznaného pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s 
jejími podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem 
nebo zástupci Zástavce.

(b) Zástavní právo je řádně zřízeným zástavním právem k Pohledávkám druhého pořadí.

(c) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zákaz zřízení zástavního práva řádně 
zřízeným věcným právem k Pohledávkám.

3.8 Žádné další pohledávky

(a) Neexistují žádné pojistné smlouvy, jejichž je Zástavce stranou a/nebo na jejichž 
základě je Zástavce pojištěným a/nebo oprávněnou osobou ohledně pojištění 
[majetku a obchodní činnosti] Zástavce, pohledávky Zástavce z nichž by nebyly 
zatíženy zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů.

(b) Neexistují žádné pohledávky Zástavce z obchodního styku, které by nebyly zatíženy 
zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů.

3.9 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být 
zapsány u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České 
republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav a úhrady 
souvisejících poplatků.
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3.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení (včetně případných 
insolvenčních návrhů podaných po zahájení Insolvenčního řízení, kterými by se 
takoví navrhovatelé k Insolvenčnímu řízení připojili) podán žádný insolvenční návrh 
a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není 
vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.11 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I, ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data 
splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Pohledávek, a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že: 
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(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Pohledávce nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva; 
nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím;.

(iii) nastala pojistná událost v souvislosti s kteroukoli Pojistnou smlouvou nebo 
vzniklo právo na pojistné plnění; a

(iv) pojištění na základě kterékoli Pojistné smlouvy bylo přerušeno nebo 
zaniklo.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli Pohledávce a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a které se týkají Zákazu zřízení zástavního 
práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných skutečností, jakož i 
jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele.

4.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního 
práva.

4.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Pohledávkami s péčí řádného hospodáře a 
v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží 
ani neumožní snížení hodnoty Pohledávek. 

(b) Není-li Smlouvou o Vypořádacím úvěru I výslovně povoleno jinak, Zástavce bude 
udržovat Pojistné smlouvy a Obchodní smlouvy v platnosti a účinnosti a bude řádně 
plnit své povinnosti z nich vyplývající, a (i) neodstoupí, nevypoví ani jinak neukončí 
žádnou Pojistnou smlouvu bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele 
a/nebo (ii) neodstoupí, nevypoví ani jinak neukončí žádnou Obchodní smlouvu (s 
výjimkou změn, k nimž dochází v rámci běžného obchodního styku) bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele.

(c) Zástavce bude udržovat pojištění svého majetku a obchodní činnosti proti takovým 
rizikům a v takovém rozsahu, jak je vyžadováno Smlouvou o Vypořádacím úvěru I.
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4.5 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) a pokud 
není výslovně povoleno Smlouvou o Vypořádacím úvěru I jinak, bez předchozího písemného 
souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k žádné Pohledávce ani 
jakékoli její části (s výjimkou Zástavního práva v prvním pořadí);

(b) žádnou Pohledávku ani její část nezapočte proti pohledávkám třetí osoby ani k 
takovému započtení nedá souhlas (s výjimkou započtení Pohledávky z Obchodní 
smlouvy, k němuž dochází v rámci běžného obchodního styku); ani

(c) žádnou Pojistnou smlouvu, Obchodní smlouvu, Pohledávku ani jakoukoli jejich část 
nezcizí třetí osobě, zejména ji neprodá, nepostoupí (s výjimkou postoupení 
Pohledávky z Obchodní smlouvy v rámci vícestranných zápočtů v rámci běžného 
obchodního styku), nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu 
ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na prodej, 
postoupení, směnu nebo jiné zcizení jakékoli Pohledávky nebo jakékoli její části.

5. Nakládání s plněním z Pohledávek  

(a) Zástavce zajistí, aby veškeré platby z Pohledávek byly hrazeny na Účet. V případě, 
že jakákoli taková částka mu bude uhrazena jinak než na Účet, je Zástavce povinen 
zajistit převod takového plnění od příslušného Pojistitele nebo Poddlužníka na Účet
a poučit jej, že jeho povinnosti z Pohledávek budou splněny řádně pouze uhrazením 
na Účet.

(b) Pokud nenastane jakýkoli Případ porušení, je Zástavce oprávněn nakládat s plněním 
z Pohledávek z Obchodních smluv, vždy však výlučně v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. Nastane-li jakýkoli Případ porušení:

(i) je Zástavce oprávněn nakládat s jakýmkoli plněním z Pohledávek 
z Obchodních smluv pouze s předchozím písemným souhlasem Zástavního 
věřitele a Zástavní věřitel je oprávněn doručit Poddlužníkům tomu 
odpovídající instrukci; a

(ii) Zástavní věřitel bude oprávněn oznámit Poddlužníkům, aby veškerá plnění z 
Pohledávek z Obchodních smluv hradili na účet určený Zástavním 
věřitelem. Za tím účelem se Zástavce zavazuje zajistit veškerou potřebnou 
součinnost ze strany Poddlužníků. Zástavní věřitel je oprávněn takto 
obdržené prostředky použít k uspokojení svých pohledávek odpovídajících 
splatným Zajištěným dluhům.

(c) Zástavní věřitel nenese žádnou odpovědnost za inkaso Pohledávek z Obchodních 
smluv, ani žádnou jinou odpovědnost plynoucí z neplnění kterékoli povinnosti ve 
vztahu k Pohledávkám z Obchodních smluv ze strany Poddlužníků.

(d) Zástavce je oprávněn nakládat s jakýmkoli plněním z Pohledávek z Pojistných smluv 
převyšujícím 5.000.000 Kč pouze s předchozím písemným souhlasem Zástavního 
věřitele.
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6. Výkon Zástavního práva 

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je 
Zástavní věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a 
podle vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon 
Zástavního práva). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že výkon 
Zástavního práva Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či 
zcela vyloučen existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, 
že nebudou činit žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo 
ohrozit, ztížit či oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále 
prohlašují, že jsou plně obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem 
jako zástavcem a společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] 
uzavřené ve formě notářského zápisu č. [●], na základě které bylo zřízeno Zástavní 
právo v prvním pořadí.

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí 
či úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn 
vykonat Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených 
způsobů:

(i) jakýmkoli způsobem dle § 1359 a násl. Občanského zákoníku;

(ii) použitím peněžních prostředků z Pohledávek na úhradu splatných 
Zajištěných dluhů způsobem uvedeným v článku 5 (Nakládání s plněním z 
Pohledávek); 

(iii) Přímým prodejem; 

(iv) postoupením Pohledávek na Zástavního věřitele, a to bez ohledu na splatnost 
Pohledávek; každá taková Pohledávka bude postoupena okamžikem 
doručení oznámení o postoupení Pohledávky Zástavním věřitelem Zástavci, 
a to za nominální hodnotu takové Pohledávky; pohledávka Zástavce na 
úplatu za takové postoupení bude automaticky započtena na pohledávky 
Zástavního věřitele odpovídající Zajištěným dluhům uvedeným v takovém 
oznámení; a/nebo

(v) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné 
právní předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí 
či úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn 
prodat Pohledávky nebo jakoukoli jejich část přímým prodejem třetí osobě (dále jen 
„Přímý prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen 
postupovat s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Pohledávky nebo 
takovou jejich část prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za 
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srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2
dále jen „požadavek odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení 
předcházející věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či 
požadovat odklad) prodej Pohledávek za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě v 
maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat 
dle požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či 
nabídky, které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva a 
učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, 
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aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, zejména 
předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Pohledávek.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z 
důvodu změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění. 

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zákazu zřízení 
zástavního práva z Rejstříku zástav Zástavce na vlastní náklady. Zástavní věřitel je 
povinen po zániku Zákazu zřízení zástavního práva vydat nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů Zástavci potvrzení o takovém zániku. Ustanovení tohoto odstavce 
(b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele  a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném 
rozsahu přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) 
zůstávají v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním a 
udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli 
dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zřízení zástavního práva.
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10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má 
právo, nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy 
splnit takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v 
souvislosti s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně 
jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu 
věřiteli (a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové 
ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta 
Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce 
nahradí škodu, kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
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Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy z 
Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva na 
základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem a v takovém 
pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo Zástavního 
věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout zajištění dle 
příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního věřitele 
upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která Zástavnímu 
věřiteli přiznávají právní předpisy. 

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto 
Smlouvu nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost 
má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1336 odst. 1, 
§ 1340 (druhá věta), § 1363 (druhá věta), § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 
1748, § 1799, § 1800, § 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, 
§ 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského 
zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s  článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. 

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností z 
této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele 
po účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude 
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nijak ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich 
případné porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového 
postoupení či převodu nepoužije.

13. Rozhodné právo a řešení sporů

13.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy se řídí českým právem.

13.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje za přílohami>
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Příloha č. 1

Seznam Obchodních smluv

[●]
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Příloha č. 2

Seznam Pojistných smluv

[●]
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Příloha č. 3

Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva
Pro: [____] 

K rukám: [____]

V [____] dne [____]

Oznámení o zřízení zástavního práva 

Vážení,

tímto Vám oznamujeme, že na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám 
z pojistných smluv a z obchodního styku ze dne [____] (dále jen „Smlouva”), uzavřené mezi námi 
jako zástavcem a společností [●], se sídlem [●], IČ: [●], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
[●], spisová značka [●], jakožto zástavním věřitelem (dále jen „Zástavní věřitel”), byly všechny 
naše současné i budoucí pohledávky z [doplnit specifikaci Pojistné smlouvy] /  [doplnit specifikaci 
Obchodní smlouvy] za Vámi [____] (dále jen „Zastavené pohledávky”) zastaveny ve prospěch 
Zástavního věřitele coby předmět zástavního práva v druhém pořadí, a to za zástavním právem 
v prvním pořadí zřízeném na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a společností 
Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká 
spořitelna“) jakožto zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě notářského zápisu č. [●]
(„Zástavní právo v prvním pořadí“).

Při vyloučení § 1336 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Vám tímto se Zástavním věřitelem dáváme pokyn k tomu, abyste v případech, kdy obdržíte od 
společnosti Česká spořitelna písemné oznámení, že Zástavní právo v prvním pořadí v plném rozsahu 
zaniklo, úhrady Zastavených pohledávek prováděli pouze na účet č. [____] vedený u Zástavního 
věřitele nebo na jiný účet, který Vám může být sdělen Zástavním věřitelem. Vaše povinnost plnit 
Zastavené pohledávky bude splněna řádně, pouze pokud budete provádět veškeré platby v souladu s 
ustanovením předchozí věty.

Dodržujte prosím pokyny obsažené v tomto oznámení a v případech, kdy obdržíte od společnosti 
Česká spořitelna písemné oznámení, že Zástavní právo v prvním pořadí v plném rozsahu zaniklo, 
dodržujte rovněž písemné pokyny, které Vám předá Zástavní věřitel. Pokyny obsažené v tomto 
oznámení nesmí být změněny ani odvolány bez předchozího písemného souhlasu Zástavního 
věřitele.

Toto oznámení se řídí právními předpisy České republiky.

S pozdravem,

[●]

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Tímto vyjadřujeme svůj souhlas s výše uvedeným.

[●], jakožto Zástavní věřitel
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Příloha č. 4
Kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z 

Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

MOTO CAPITAL a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:
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VZORY ZÁSTAVNÍCH SMLUV INVESTORA III
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[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA V ČESKÉ I ANGLICKÉ JAZYKOVÉ VERZI]

[●] 2016

Smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným 
známkám

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným známkám v druhém pořadí (dále jen 
„Smlouva“) se uzavírá dne [●] 2016 mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 
04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]. 
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli 
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B (dále jen „Česká spořitelna“) uzavřeli dne [●]
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení Zástavního práva v prvním pořadí (jak je definováno níže) a v druhém 
pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže) 
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti Česká 
spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním pořadí 
(jak je definováno níže) do Rejstříku ochranných známek (jak je definován níže) v souladu s 
bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 201[●] a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):
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1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.
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„Nařízení o ochranných známkách Společenství“ znamená Nařízení Rady (ES) č.
207/2009, ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Ochranné známky“ znamená ochranné známky Společenství (The Community Trademark), 
jak jsou obecně definovány v Nařízení o ochranných známkách Společenství, vlastněné 
Zástavcem a zapsané do Rejstříku ochranných známek a které jsou blíže specifikované 
v Příloze č. 1 (Specifikace Ochranných známek), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, 
neoddělených plodů a příslušenství.

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej). 

„Rejstřík ochranných známek“ znamená rejstřík ochranných známek Společenství vedený 
Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu.

„Reorganizace“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení.

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●].

„Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu“ znamená Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu 
(Office for Harmonization in the Internal Market) se sídlem v Alicante, Španělské království.

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o Vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o Vypořádacím úvěru Ina splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000 Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zástavní právo” má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Ochranným známkám ve 
prospěch společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu s 
Reorganizačním plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] a zapsané do Rejstříku 
ochranných známek; kopie potvrzení zápisu Zástavního práva v prvním pořadí do Rejstříku 
ochranných známek tvoří Přílohu č. 3 (Kopie potvrzení zápisu Zástavního práva v prvním 
pořadí do Rejstříku ochranných známek).

1.2 Výklad pojmů

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek nebo přílohu se 
považuje za odkaz na článek nebo přílohu této Smlouvy.
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(d) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(e) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního 
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo k Ochranným známkám v druhém pořadí (dále jen 
„Zástavní právo“).

(b) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu 
zřizuje jako zástavní právo v druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Účinnost Zástavního práva

Zástavní právo nabude účinnosti vůči třetím osobám, v souladu s Nařízením o ochranných 
známkách Společenství, zápisem do Rejstříku ochranných známek.

2.4 Zákaz zatížení a zcizení

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele do Data splnění:

(a) nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavního práva ani jiného práva třetí osoby 
k žádné Ochranné známce (s výjimkou zřízení Zástavního práva a případů výslovně 
povolených Smlouvou o Vypořádacím úvěru I, tj. zejména Zástavního práva 
v prvním pořadí); ani

(b) žádnou Ochrannou známku nezcizí třetí osobě, zejména žádnou Ochrannou známku 
nepřevede, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak 
nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na převod, směnu nebo 
jiné zcizení kterékoli Ochranné známky. 

3. Zápis do Rejstříku ochranných známek

3.1 Podání žádosti o zápis

(a) Zástavce neprodleně, nejpozději však do [3 (tří) Pracovních dnů] po podpisu této 
Smlouvy, podá žádost o zápis Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek a 
Zástavnímu věřiteli předloží kopii žádosti opatřenou razítkem podatelny Úřadu pro 
harmonizaci vnitřního trhu (nebo jiný dokument prokazující, že žádost byla řádně 
podána).

(b) Ustanovení odstavce (a) nevylučuje právo Zástavního věřitele podat žádost o zápis 
Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek samostatně, přičemž v takovém 
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případě Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli bez zbytečného prodlení veškeré s tím 
spojené náklady a výdaje a poskytne pro ty účely Zástavnímu věřiteli veškerou 
součinnost.

3.2 Prokázání zápisu

Neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po zápisu Zástavního práva do 
Rejstříku ochranných známek, předloží Zástavce Zástavnímu věřiteli dokumenty prokazující, 
že Zástavní právo bylo zapsáno, a to v podobě a rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.

3.3 Součinnost Zástavce

(a) Zástavce přijme veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle uvážení Zástavního 
věřitele ke vzniku a účinnosti Zástavního práva v souladu s příslušnými právními 
předpisy a k vymahatelnosti Zástavního práva, a poskytne Zástavnímu věřiteli 
veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Zástavní právo bylo zapsáno do Rejstříku 
ochranných známek bez zbytečného prodlení, nejpozději však do [30 (třiceti) dnů] po 
dni podpisu této Smlouvy.

(b) V případě, že Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu zamítne žádost o zápis Zástavního 
práva, Zástavce na výzvu Zástavního věřitele do 5 (pěti) Pracovních dnů uzavře 
novou smlouvu o zřízení zástavního práva k Ochranným známkám ve formě v zásadě 
shodné s touto Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami 
Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu tak, aby zástavní právo mohlo být řádně 
zapsáno do Rejstříku ochranných známek.

3.4 Poplatky

Zástavce ponese veškeré poplatky a jakékoli další výdaje a náklady, které vzniknou v 
souvislosti se zápisem Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek dle tohoto článku 3 
(Zápis do Rejstříku ochranných známek).

4. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

4.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

4.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
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vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná 
a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

4.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Ochranných známek, je oprávněn je plně 
užívat a je oprávněn s nimi nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této 
Smlouvy. 

(b) Všechny Ochranné známky jsou platné, jsou řádně zapsány v Rejstříku ochranných 
známek, neexistuje žádný důvod pro zrušení kterékoli z Ochranných známek nebo 
pro její prohlášení za neplatnou.

(c) Zástavce každou Ochrannou známku řádně užívá pro výrobky nebo služby, pro které 
je zapsána, takové užívání zahájil do pěti let po zápisu příslušné Ochranné známky a 
nepřerušil jej po dobu delší pěti let.

(d) Ke dni uzavření této Smlouvy Zástavce nevlastní žádné jiné ochranné známky než 
Ochranné známky uvedené v Příloze č. 2 (Seznam ochranných známek Zástavce).

4.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Ochranných známkách nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva a Zástavního práva v prvním pořadí) a neexistuje žádná smlouva ani jiné 
ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně povolených 
Smlouvou o Vypořádacím úvěru I, tj. zejména Zástavního práva v prvním pořadí), 
podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí osoby mohlo 
vzniknout. 

(b) Ochranné známky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné 
věci, která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této 
Smlouvy.

(c) Právo užít kteroukoli Ochrannou známku není předmětem licence ve prospěch třetí 
osoby. 

4.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani převzetí povinností z ní vyplývajících a 
jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

4.6 Neexistence sporů

Ochranné známky, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou (s výjimkou řízení u 
Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu zahájeného v souladu s touto Smlouvou) předmětem 
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žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného 
nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným 
rozhodnutím.

4.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce. 

(b) Na základě zápisu do Rejstříku ochranných známek je Zástavní právo řádně zřízeným 
zástavním právem k Ochranným známkám druhého pořadí. 

4.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva ani Zástavní právo nemusí být zapsány u žádného soudu, správního 
orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva do Rejstříku ochranných známek a úhrady souvisejících 
poplatků.

4.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).
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4.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I, ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data 
splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Ochranných známek a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Ochranným známkám nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 4 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Ochranných známkách a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

5.2 Údaje zapsané v Rejstříku ochranných známek

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku ochranných známek všechny 
podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku ochranných známek a které se týkají 
Zástavního práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných 
skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního 
věřitele.  

5.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva v souladu 
s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva.
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5.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Ochrannými známkami s péčí řádného 
hospodáře a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména:

(i) bude zápis Ochranných známek řádně obnovovat;

(ii) bude každou Ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro 
které je zapsána, a takové užívání nepřeruší;

(iii) se nevzdá žádných práv k Ochranným známkám ani nijak neomezí rozsah 
jejich ochrany; a

(iv) nedá žádný důvod ke zrušení Ochranných známek nebo jejich prohlášení za 
neplatné.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo vážně ohrozit platnost, zápisnou způsobilost, 
použitelnost nebo rozlišovací způsobilost Ochranných známek.

5.5 Licence

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neuzavře ve vztahu 
k jakékoli Ochranné známce licenční smlouva se třetí osobou ani jinak neposkytne licenci 
třetí osobě k právu užívat kteroukoli Ochrannou známku. 

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že výkon Zástavního 
práva Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či zcela vyloučen 
existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, že nebudou činit 
žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo ohrozit, ztížit či 
oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti 
Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále prohlašují, že jsou plně 
obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●], na základě které 
bylo zřízeno Zástavní právo v prvním pořadí.

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude 
jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem jakékoli Ochranné známky ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
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práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či 
úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn prodat 
jakoukoli Ochrannou známku přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby takovou Ochrannou známku prodal 
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na 
daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen „požadavek 
odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej 
kterékoli Ochranné známky za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
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procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Ochranných 
známek.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva nebo výkon jakéhokoli práva uděleného Zástavnímu věřiteli 
touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy takové úkony nebo právní 
jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny příslušných právních předpisů 
nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. Zástavní právo zaniká k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva 
z Rejstříku ochranných známek Zástavce na vlastní náklady. Ustanovení tohoto 
odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
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výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva, se sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy 
a/nebo s předložením jakéhokoli dokumentu jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se 
Zástavním právem.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
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uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení, zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. 

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvy o 
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Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 1 (jeden) stejnopis bude použit pro účely zápisu 
do Rejstříku ochranných známek. 

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje za přílohami>
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Příloha č. 1

Specifikace Ochranných známek

Znění ochranné známky Druh Číslo spisu/zápisu Datum podání

Kombinovaná 3854403 31. května 2004
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Příloha č. 2

Seznam ochranných známek Zástavce



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL+TRYSKA kombinovaná
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ČESKÁ REPUBLIKA 184082
EVROPSKÁ UNIE 3854403
BELGIE 3854403
BULHARSKO 3854403
ČESKÁ REPUBLIKA 3854403
DÁNSKO 3854403
ESTONSKO 3854403
FINSKO 3854403
FRANCIE 3854403
CHORVATSKO 3854403
IRSKO 3854403
ITÁLIE 3854403
KYPR 3854403
LITVA 3854403
LOTYŠSKO 3854403
LUCEMBURSKO 3854403
MAĎARSKO 3854403
MALTA 3854403
NĚMECKO 3854403
NIZOZEMÍ 3854403
POLSKO 3854403
PORTUGALSKO 3854403
RAKOUSKO 3854403
RUMUNSKO 3854403
ŘECKO 3854403
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 3854403
SLOVINSKO 3854403
ŠPANĚLSKO 3854403
ŠVÉDSKO 3854403
VELKÁ BRITÁNIE 3854403

Strana: 1
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
INTERNATIONAL 634910
ALŽÍRSKO 634910
BĚLORUSKO 634910
BENELUX 634910
BOSNA-HERCEGOVINA 634910
BULHARSKO 634910
ČERNÁ HORA 634910
ČÍNA 634910
EGYPT 634910
FRANCIE 634910
CHORVATSKO 634910
ITÁLIE 634910
KAZACHSTÁN 634910
KIRGIZIE 634910
KUBA 634910
LICHTENŠTEJNSKO 634910
LOTYŠSKO 634910
MAĎARSKO 634910
MAKEDONIE 634910
MOLDÁVIE 634910
POLSKO 634910
PORTUGALSKO 634910
RAKOUSKO 634910
RUMUNSKO 634910
RUSKO 634910
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 634910
SLOVINSKO 634910
SPOLKOVÁ REP.NĚMECKO 634910
SRBSKO 634910
ŠPANĚLSKO 634910
ŠVÝCARSKO 634910
TÁDŽIKISTAN 634910
UKRAJINA 634910
UZBEKISTÁN 634910
VIETNAM 634910
INDIE 666358
INDIE 666359
INDIE 666360
IRÁK 52455

Strana: 2
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
ŠVÉDSKO 310030
TURECKO 2008 35076
USA 2,102,548

TRYSKA V KRUHU obrazová
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ARGENTINA 2653668
ARGENTINA 2376956
BRAZÍLIE 003697320
BRAZÍLIE 005012910

Strana: 3
Datum tisku: 12.01.2016
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Příloha č. 3
Kopie potvrzení zápisu Zástavního práva v prvním pořadí do Rejstříku ochranných známek
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran ve výše uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

MOTO CAPITAL a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:



[FINAL]

Prague 1634932.5

[●] 2016

Smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným 
známkám

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k ochranným známkám v druhém pořadí (dále jen 
„Smlouva“) se uzavírá dne [●] 2016 mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 
04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]. 
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli 
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“), uzavřeli dne [●] 
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení Zástavního práva v prvním pořadí (jak je definováno níže) a v druhém 
pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže) 
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti Česká 
spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním pořadí 
(jak je definováno níže) do Rejstříku ochranných známek (jak je definován níže) v souladu s 
bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 201[●] a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):
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1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy. 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
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„Ochranné známky“ znamená ochranné známky specifikované v Příloze č. 1 (Specifikace
Ochranných známek), včetně veškerých jejich součástí, přírůstků, neoddělených plodů a 
příslušenství.

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej). 

„Rejstřík ochranných známek“ znamená rejstřík ochranných známek vedený Úřadem 
průmyslového vlastnictví ve smyslu § 44 Zákona o ochranných známkách.

„Reorganizace“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení. 

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●].

„Úřad průmyslového vlastnictví“ znamená Úřad průmyslového vlastnictví České republiky.

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o vypořádacím úvěru Ina splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000 Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zatížení a zcizení“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zatížení a zcizení).

„Zákon o ochranných známkách“ znamená zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách 
a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochranných známkách).

„Zástavní právo” má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Ochranným známkám ve 
prospěch společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu s 
Reorganizačním plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] a zapsané do Rejstříku 
ochranných známek; kopie potvrzení zápisu Zástavního práva v prvním pořadí do Rejstříku 
ochranných známek tvoří Přílohu č. 3 (Kopie potvrzení zápisu Zástavního práva v prvním 
pořadí do Rejstříku ochranných známek).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek nebo přílohu se 
považuje za odkaz na článek nebo přílohu této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.
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(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního 
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo k Ochranným známkám v druhém pořadí (dále jen 
„Zástavní právo“).

(b) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu 
zřizuje jako zástavní právo v druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1316 Občanského zákoníku a § 17 odst. 3 Zákona o 
ochranných známkách zápisem do Rejstříku ochranných známek. 

2.4 Zákaz zatížení a zcizení

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele:

(a) nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavního práva ani jiného práva třetí osoby 
k žádné Ochranné známce (s výjimkou zřízení Zástavního práva, Zákazu zatížení a 
zcizení a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím úvěru I, tj. zejména 
Zástavním právem v prvním pořadí); ani

(b) žádnou Ochrannou známku nezcizí třetí osobě, zejména žádnou Ochrannou známku 
nepřevede, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak 
nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na převod, směnu nebo 
jiné zcizení kterékoli Ochranné známky,

s tím, že omezení dle tohoto článku 2.4 (Zákaz zatížení a zcizení) se ujednává jako věcné 
právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zatížení a 
zcizení“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění. 

3. Zápis do Rejstříku ochranných známek

3.1 Podání žádosti o zápis

(a) Zástavce neprodleně, nejpozději však do [3 (tří) Pracovních dnů] po podpisu této 
Smlouvy, podá Úřadu průmyslového vlastnictví žádost o zápis Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných známek a Zástavnímu věřiteli 
předloží kopii žádosti opatřenou razítkem podatelny Úřadu průmyslového vlastnictví 
(nebo jiný dokument prokazující, že žádost byla řádně podána).



7

Prague 1634932.5

(b) Ustanovení odstavce (a) nevylučuje právo Zástavního věřitele podat žádost o zápis 
Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných známek 
samostatně, přičemž v takovém případě Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli bez 
zbytečného prodlení veškeré s tím spojené náklady a výdaje a poskytne pro ty účely 
Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost.

3.2 Prokázání zápisu

Neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po zápisu Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných známek, předloží Zástavce Zástavnímu věřiteli 
dokumenty prokazující, že k Ochranným známkám vzniklo Zástavní právo a byl zapsán 
Zákaz zatížení a zcizení, a to v podobě a rozsahu dohodnutém v této Smlouvě.

3.3 Součinnost Zástavce

(a) Zástavce přijme veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle uvážení Zástavního 
věřitele ke vzniku a účinnosti Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a k vymahatelnosti Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení, a poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou 
k tomu, aby Zástavní právo vzniklo a Zákaz zatížení a zcizení byl zapsán do Rejstříku 
ochranných známek bez zbytečného prodlení, nejpozději však do [30 (třiceti) dnů] po 
dni podpisu této Smlouvy.

(b) V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví zamítne žádost o zápis Zástavního práva 
a/nebo Zákazu zatížení a zcizení, Zástavce na výzvu Zástavního věřitele do 5 (pěti) 
Pracovních dnů uzavře novou smlouvu o zřízení zástavního práva k Ochranným 
známkám a/nebo zákazu jejich zatížení a zcizení ve formě v zásadě shodné s touto 
Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami Úřadu 
průmyslového vlastnictví tak, aby zástavní právo a zákaz zatížení a zcizení mohly být 
řádně zapsány do Rejstříku ochranných známek.

3.4 Poplatky

Zástavce ponese veškeré poplatky a jakékoli další výdaje a náklady, které vzniknou v 
souvislosti se zápisem Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných 
známek dle tohoto článku 3 (Zápis do Rejstříku ochranných známek).

4. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

4.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

4.2 Oprávnění

(a) Zástavce:
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(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu platná 
a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

4.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Ochranných známek, je oprávněn je plně 
užívat a je oprávněn s nimi nakládat v plném rozsahu potřebném pro účely této 
Smlouvy. 

(b) Všechny Ochranné známky jsou platné, jsou řádně zapsány v Rejstříku ochranných 
známek, neexistuje žádný důvod pro zrušení kterékoli z Ochranných známek nebo 
pro její prohlášení za neplatnou a v Rejstříku ochranných známek není ve vztahu 
k žádné Ochranné známce zapsána poznámka spornosti.

(c) Zástavce každou Ochrannou známku řádně užívá pro výrobky nebo služby, pro které 
je zapsána, takové užívání zahájil do 5 (pěti) let po zápisu příslušné Ochranné 
známky a nepřerušil jej po dobu delší 5 (pěti) let.

(d) Ke dni uzavření této Smlouvy Zástavce nevlastní žádné jiné ochranné známky než 
Ochranné známky uvedené v Příloze č. 2 (Seznam ochranných známek Zástavce).

4.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Ochranných známkách nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva, Zákazu zatížení a zcizení a Zástavního práva v prvním pořadí) a neexistuje 
žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a případů 
výslovně povolených Smlouvě o Vypořádacím úvěru I, tj. zejména Zástavního práva 
v prvním pořadí), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové právo 
třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Ochranné známky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné 
věci, která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této 
Smlouvy.

(c) Právo užít kteroukoli Ochrannou známku není předmětem licence ve prospěch třetí 
osoby. 

4.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zatížení a zcizení, uzavření této Smlouvy ani převzetí 
povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani
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(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

4.6 Neexistence sporů

Ochranné známky, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou (s výjimkou řízení u 
Úřadu průmyslového vlastnictví zahájeného v souladu s touto Smlouvou) předmětem 
žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného 
nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným 
rozhodnutím.

4.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce. 

(b) Na základě zápisu do Rejstříku ochranných známek je: 

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Ochranným známkám
druhého pořadí; a

(ii) Zákaz zatížení a zcizení řádně zřízeným věcným právem k Ochranným 
známkám.

4.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zatížení a zcizení nemusí být zapsány u 
žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do Rejstříku ochranných 
známek a úhrady souvisejících poplatků.

4.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).
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(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

4.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I, ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data 
splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Ochranných známek a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Ochranným známkám nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 4 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Ochranných známkách a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

5.2 Údaje zapsané v Rejstříku ochranných známek

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku ochranných známek všechny 
podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku ochranných známek a které se týkají 
Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové 
změně podstatných skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu 
informovat Zástavního věřitele.  
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5.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zatížení a zcizení.

5.4 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Ochrannými známkami s péčí řádného 
hospodáře a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména:

(i) bude zápis Ochranných známek řádně obnovovat;

(ii) bude každou Ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro 
které je zapsána, a takové užívání nepřeruší;

(iii) se nevzdá žádných práv k Ochranným známkám ani nijak neomezí rozsah 
jejich ochrany; a

(iv) nedá žádný důvod ke zrušení Ochranných známek nebo jejich prohlášení za 
neplatné.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo vážně ohrozit platnost, zápisnou způsobilost, 
použitelnost nebo rozlišovací způsobilost Ochranných známek.

5.5 Licence

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neuzavře ve vztahu 
k jakékoli Ochranné známce licenční smlouva se třetí osobou ani jinak neposkytne licenci 
třetí osobě k právu užívat kteroukoli Ochrannou známku. 

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že výkon Zástavního 
práva Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či zcela vyloučen 
existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, že nebudou činit 
žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo ohrozit, ztížit či 
oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti 
Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále prohlašují, že jsou plně 
obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●], na základě které 
bylo zřízeno Zástavní právo v prvním pořadí.

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude 
jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:
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(i) prodejem jakékoli Ochranné známky ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či 
úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn prodat 
jakoukoli Ochrannou známku přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby takovou Ochrannou známku prodal 
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na 
daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen „požadavek 
odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej 
kterékoli Ochranné známky za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
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postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Ochranných 
známek.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení nebo výkon jakéhokoli práva 
uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy 
takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny 
příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení zanikají k Datu splnění.
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(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení z Rejstříku ochranných známek Zástavce na vlastní 
náklady. Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této 
Smlouvy.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zatížení a zcizení, se sjednáním a udržováním 
v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli dokumentu jakémukoli 
orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a Zákazem zatížení a zcizení.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.
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10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení, zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.
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11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. 

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 1 (jeden) stejnopis bude použit pro účely zápisu 
do Rejstříku ochranných známek. 

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje za přílohami>
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Příloha č. 1

Specifikace Ochranných známek

Znění ochranné známky Druh Číslo spisu/zápisu Datum podání

Kombinovaná 95570/184082 21. prosince 1994
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Příloha č. 2

Seznam ochranných známek Zástavce



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL+TRYSKA kombinovaná
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ČESKÁ REPUBLIKA 184082
EVROPSKÁ UNIE 3854403
BELGIE 3854403
BULHARSKO 3854403
ČESKÁ REPUBLIKA 3854403
DÁNSKO 3854403
ESTONSKO 3854403
FINSKO 3854403
FRANCIE 3854403
CHORVATSKO 3854403
IRSKO 3854403
ITÁLIE 3854403
KYPR 3854403
LITVA 3854403
LOTYŠSKO 3854403
LUCEMBURSKO 3854403
MAĎARSKO 3854403
MALTA 3854403
NĚMECKO 3854403
NIZOZEMÍ 3854403
POLSKO 3854403
PORTUGALSKO 3854403
RAKOUSKO 3854403
RUMUNSKO 3854403
ŘECKO 3854403
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 3854403
SLOVINSKO 3854403
ŠPANĚLSKO 3854403
ŠVÉDSKO 3854403
VELKÁ BRITÁNIE 3854403

Strana: 1
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
INTERNATIONAL 634910
ALŽÍRSKO 634910
BĚLORUSKO 634910
BENELUX 634910
BOSNA-HERCEGOVINA 634910
BULHARSKO 634910
ČERNÁ HORA 634910
ČÍNA 634910
EGYPT 634910
FRANCIE 634910
CHORVATSKO 634910
ITÁLIE 634910
KAZACHSTÁN 634910
KIRGIZIE 634910
KUBA 634910
LICHTENŠTEJNSKO 634910
LOTYŠSKO 634910
MAĎARSKO 634910
MAKEDONIE 634910
MOLDÁVIE 634910
POLSKO 634910
PORTUGALSKO 634910
RAKOUSKO 634910
RUMUNSKO 634910
RUSKO 634910
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 634910
SLOVINSKO 634910
SPOLKOVÁ REP.NĚMECKO 634910
SRBSKO 634910
ŠPANĚLSKO 634910
ŠVÝCARSKO 634910
TÁDŽIKISTAN 634910
UKRAJINA 634910
UZBEKISTÁN 634910
VIETNAM 634910
INDIE 666358
INDIE 666359
INDIE 666360
IRÁK 52455

Strana: 2
Datum tisku: 12.01.2016



VÝPIS Z PORTFOLIA OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE NÁZVU
MOTORPAL, a.s.

ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY
ŠVÉDSKO 310030
TURECKO 2008 35076
USA 2,102,548

TRYSKA V KRUHU obrazová
ČÍSLO REGISTRACEČÍSLO PŘIHLÁŠKYZEMĚ OCHRANY

ARGENTINA 2653668
ARGENTINA 2376956
BRAZÍLIE 003697320
BRAZÍLIE 005012910

Strana: 3
Datum tisku: 12.01.2016
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Přílohu č. 3
Kopie potvrzení zápisu Zástavního práva v prvním pořadí do Rejstříku ochranných známek 
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran ve výše uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

MOTO CAPITAL a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:



Prague 1628814.23

PŘÍLOHA Č. 17
VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY INVESTORA IV



[FINAL]

Prague 1634827.3

[●] 2016

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým 
věcem

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem v druhém pořadí (dále jen 
„Smlouva“) se uzavírá dne [●] 2016 mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, IČ:
04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●].
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli 
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“) uzavřeli dne [●]
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení Zástavního práva v prvním pořadí (jak je definováno níže) a v druhém 
pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže)
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti Česká 
spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním pořadí 
(jak je definováno níže) do katastru nemovitostí v souladu s bodem 38 a násl. 
Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 201[●] a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
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význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Katastrální úřad“ znamená Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, 
resp. Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, nebo jiný v budoucnu příslušný katastrální 
úřad.

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Nemovité věci“ znamená nemovité věci specifikované v článku 2.1 (Specifikace Nemovitých 
věcí), včetně veškerých jejich součástí (zejména včetně veškerých staveb tvořících součást 
kterékoli takové nemovité věci), přírůstků, neoddělených plodů a příslušenství.
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„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních
ustanovení této Smlouvy.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej). 

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●].

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o Vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o Vypořádacím úvěru I na splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000 Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zatížení a zcizení“ má význam uvedený v článku 2.5 (Zákaz zatížení a zcizení).

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.2 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Nemovitým věcem ve 
prospěch společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu s 
Reorganizačním plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] a zapsané do katastru 
nemovitostí; kopie výpisu z katastru nemovitostí prokazující zápis Zástavního práva v prvním 
pořadí tvoří Přílohu č. 3 (Kopie výpisu z katastru nemovitostí prokazující zápis Zástavního 
práva v prvním pořadí).

„Zatížení“ znamená:

(a) zástavní právo (včetně budoucího zástavního práva a uvolněného zástavního práva);

(b) podzástavní právo;

(c) právo stavby;

(d) věcné břemeno;

(e) zajišťovací převod práva;

(f) předkupní právo;

(g) správa věcí v rámci svěřenského fondu;

(h) zákaz zřízení zástavního práva;

(i) zákaz zcizení nebo zatížení; a/nebo

(j) jakýkoli další instrument zajišťující dluh jakékoli osoby nebo jakékoli ujednání, které
má podobné účinky jako instrumenty v odstavcích (a) až (i) výše, včetně instrumentů 
a ujednání zřízených dle jiného než českého práva.
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1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního 
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Specifikace Nemovitých věcí

Zástavce tímto prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem následujících nemovitých 
věcí:

(a) [pozemků:

(i) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice, katastrální území 
Jemnice, obec Jemnice, na LV 188:

- pozemek parc. č. 1377/1;
- pozemek parc. č. 1377/2;
- pozemek parc. č. 1378/1;
- pozemek parc. č. 1378/2;
- pozemek parc. č. 1378/4;
- pozemek parc. č. 1378/5;
- pozemek parc. č. 1378/6;
- pozemek parc. č. 1378/7;
- pozemek parc. č. 1378/8;
- pozemek parc. č. 1378/9;
- pozemek parc. č. 1378/10;
- pozemek parc. č. 1378/11;
- pozemek parc. č. 1378/12;
- pozemek parc. č. 1378/13;
- pozemek parc. č. 1378/14;
- pozemek parc. č. 1378/15;
- pozemek parc. č. 1378/16;
- pozemek parc. č. 1378/17;
- pozemek parc. č. 1378/18;
- pozemek parc. č. 1378/19;
- pozemek parc. č. 1378/20;
- pozemek parc. č. 1378/21;
- pozemek parc. č. 1378/22;
- pozemek parc. č. 1378/23;
- pozemek parc. č. 1378/24;
- pozemek parc. č. 1378/25;
- pozemek parc. č. 1378/26;
- pozemek parc. č. 1378/27;
- pozemek parc. č. 1378/28;
- pozemek parc. č. 1378/29;
- pozemek parc. č. 1378/30;
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- pozemek parc. č. 1378/31;
- pozemek parc. č. 1378/32;
- pozemek parc. č. 1378/33;
- pozemek parc. č. 1378/34;
- pozemek parc. č. 1378/39; a
- pozemek parc. č. 1443;

(ii) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Batelov, obec 
Batelov, na LV 993:

- pozemek parc. č. 396;
- pozemek parc. č. 1332/2;
- pozemek parc. č. 1333;
- pozemek parc. č. 1336/2;
- pozemek parc. č. 1338/7;
- pozemek parc. č. 1338/8;
- pozemek parc. č. 1349;
- pozemek parc. č. 1350;
- pozemek parc. č. 1351;
- pozemek parc. č. 1352;
- pozemek parc. č. 1353;
- pozemek parc. č. 1354;
- pozemek parc. č. 1355;
- pozemek parc. č. 1357/1;
- pozemek parc. č. 1357/6;
- pozemek parc. č. 1357/7;
- pozemek parc. č. 1357/8;
- pozemek parc. č. 1357/9;
- pozemek parc. č. 1357/10;
- pozemek parc. č. 1357/11;
- pozemek parc. č. 1357/12;
- pozemek parc. č. 1358;
- pozemek parc. č. 1359;
- pozemek parc. č. 1360/1;
- pozemek parc. č. 1360/2;
- pozemek parc. č. 1360/10;
- pozemek parc. č. 1361/4;
- pozemek parc. č. 1362/2;
- pozemek parc. č. 1379/2;
- pozemek parc. č. 1380/2;
- pozemek parc. č. 2272/5;
- pozemek parc. č. 2274/2;
- pozemek parc. č. 2274/4;
- pozemek parc. č. 2275/2; 
- pozemek parc. č. 2275/3;

(iii) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Staré Hory, obec 
Jihlava, na LV 1774:

- pozemek parc. č. St. 100;
- pozemek parc. č. St. 164;
- pozemek parc. č. St. 165;
- pozemek parc. č. St. 166;
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- pozemek parc. č. St. 167;
- pozemek parc. č. St. 181/3;
- pozemek parc. č. St. 184;
- pozemek parc. č. St. 188;
- pozemek parc. č. St. 189;
- pozemek parc. č. St. 190/1;
- pozemek parc. č. St. 253;
- pozemek parc. č. St. 254;
- pozemek parc. č. St. 255;
- pozemek parc. č. St. 386;
- pozemek parc. č. St. 388;
- pozemek parc. č. St. 389;
- pozemek parc. č. St. 390;
- pozemek parc. č. St. 391;
- pozemek parc. č. St. 393;
- pozemek parc. č. St. 394;
- pozemek parc. č. St. 465;
- pozemek parc. č. St. 486;
- pozemek parc. č. St. 517;
- pozemek parc. č. St. 526;
- pozemek parc. č. St. 527;
- pozemek parc. č. 4/5;
- pozemek parc. č. 7/2;
- pozemek parc. č. 143/1;
- pozemek parc. č. 143/3;
- pozemek parc. č. 143/4;
- pozemek parc. č. 143/5;
- pozemek parc. č. 143/6;
- pozemek parc. č. 143/7;
- pozemek parc. č. 143/8;
- pozemek parc. č. 143/9;
- pozemek parc. č. 143/14;
- pozemek parc. č. 143/15;
- pozemek parc. č. 143/16;
- pozemek parc. č. 143/17; 
- pozemek parc. č. 143/18;
- pozemek parc. č. 148/3;
- pozemek parc. č. 148/26;
- pozemek parc. č. 152/1;
- pozemek parc. č. 152/2;
- pozemek parc. č.160/1; 
- pozemek parc. č. 160/4;
- pozemek parc. č. 160/5;
- pozemek parc. č.160/7;
- pozemek parc. č. 160/8;
- pozemek parc. č. 160/10;
- pozemek parc. č. 160/11;
- pozemek parc. č. 160/13
- pozemek parc. č. 169/1;
- pozemek parc. č. 169/2;
- pozemek parc. č. 169/4;
- pozemek parc. č. 172/4;
- pozemek parc. č. 172/5;
- pozemek parc. č. 172/7;
- pozemek parc. č. 172/8;
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- pozemek parc. č. 275/3;
- pozemek parc. č. 303/5;
- pozemek parc. č. 452; a

(b) staveb:

(i) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Batelov, obec 
Batelov, na LV 993: 

- stavba bez čp/če, výroba, umístěná na pozemku parc. č. 1338/8 a parc. č. 
1357/9;
- stavba bez čp/če, tech.vyb, umístěná na pozemku parc. č. 1357/10;
- stavba bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku parc. č.  1357/11;
- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. 1357/12.

(ii) zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, katastrální území Staré Hory, obec 
Jihlava, na LV 1774:

- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. St. 486;
- stavba bez čp/če, výroba, umístěná na pozemku parc. č. St. 517;
- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. St. 526;
- stavba bez čp/če, tech. vyb, umístěná na pozemku parc. č. St. 527]

(všechny výše uvedené nemovité věci dále jen „Nemovité věci“).

2.2 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo k Nemovitým věcem v druhém pořadí (dále jen „Zástavní 
právo“). 

(b) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu 
zřizuje jako zástavní právo v druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.

2.3 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.4 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1316 Občanského zákoníku vkladem Zástavního práva 
do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
Zástavního práva u Katastrálního úřadu.

2.5 Zákaz zatížení a zcizení

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele:

(a) nezřídí ani neumožní zřízení žádného zástavního práva ani jiného Zatížení
k Nemovitým věcem či jakékoli jejich části (s výjimkou zřízení Zástavního práva a 
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Zákazu zatížení a zcizení a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím 
úvěru I, tj. zejména Zástavního práva v prvním pořadí); ani

(b) nezcizí Nemovité věci ani žádnou jejich část třetí osobě, zejména žádnou Nemovitou
věc neprodá, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani 
jinak nezcizí ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na prodej, směnu 
nebo jiné zcizení Nemovitých věcí nebo jakékoli jejich části,

s tím, že omezení dle tohoto článku 2.5 (Zákaz zatížení a zcizení) se ujednává jako věcné
právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zatížení a 
zcizení“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

3. Vklad do katastru nemovitostí

3.1 Podání návrhu na vklad

(a) Zástavce neprodleně, nejpozději však do [3 (tří) Pracovních dnů] po podpisu této 
Smlouvy, podá příslušnému katastrálnímu pracovišti Katastrálního úřadu návrh na 
vklad Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí a 
Zástavnímu věřiteli předloží kopii návrhu opatřenou razítkem podatelny 
Katastrálního úřadu (nebo jiný dokument prokazující, že návrh byl řádně podán). 

(b) Ustanovení odstavce (a) nevylučuje právo Zástavního věřitele podat návrh na vklad
Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí samostatně, 
přičemž v takovém případě Zástavce nahradí Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
prodlení veškeré s tím spojené náklady a výdaje a poskytne pro ty účely Zástavnímu 
věřiteli veškerou součinnost.

3.2 Prokázání vkladu

Neprodleně, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po provedení vkladu Zástavního 
práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí, předloží Zástavce Zástavnímu 
věřiteli kopii výpisu z katastru nemovitostí, z něhož bude zřejmé, že k Nemovitým věcem 
vzniklo Zástavní právo a byl zapsán Zákaz zatížení a zcizení, a to v podobě a rozsahu 
dohodnutém v této Smlouvě. Ve výpisu bude Zástavce uveden jako vlastník Nemovitých věcí 
a Nemovité věci nebudou zatíženy žádným Zatížením s výjimkou Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení.

3.3 Součinnost Zástavce

(a) Zástavce přijme veškerá opatření vhodná nebo potřebná podle uvážení Zástavního 
věřitele ke vzniku a účinnosti Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení v souladu 
s příslušnými právními předpisy a k vymahatelnosti Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení, a poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou 
k tomu, aby Zástavní právo vzniklo a Zákaz zatížení a zcizení byl zapsán do katastru 
nemovitostí bez zbytečného prodlení, nejpozději však do [2 (dvou) měsíců] po dni 
podpisu této Smlouvy.

(b) V případě, že Katastrální úřad zamítne návrh na vklad Zástavního práva a/nebo 
Zákazu zatížení a zcizení, Zástavce na výzvu Zástavního věřitele do 5 (pěti) 
Pracovních dnů uzavře novou smlouvu o zřízení zástavního práva k Nemovitým 
věcem a/nebo zákazu jejich zatížení a zcizení ve formě v zásadě shodné s touto 
Smlouvou, avšak změněnou či doplněnou v souladu s připomínkami Katastrálního 
úřadu tak, aby zástavní právo a zákaz zatížení a zcizení mohly být řádně zapsány do 
katastru nemovitostí.

3.4 Poplatky
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Zástavce ponese veškeré poplatky a jakékoli další výdaje a náklady, které vzniknou v
souvislosti s vkladem Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí 
dle tohoto článku 3 (Vklad do katastru nemovitostí), včetně nákladů na pořízení výpisů z 
katastru nemovitostí.

4. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

4.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

4.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

4.3 Vlastnické právo

Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Nemovitých věcí a je oprávněn s nimi nakládat 
v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy. 

4.4 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Nemovitých věcech nevázne žádné Zatížení (s výjimkou Zástavního práva, 
Zákazu zatížení a zcizení a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím 
úvěru I, tj. zejména Zástavního práva v prvním pořadí) a neexistuje žádná smlouva 
ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně povolených 
Smlouvou o Vypořádacím úvěru I), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých
by takové Zatížení mohlo vzniknout. 

(b) Nemovité věci nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy.

4.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zatížení a zcizení, uzavření této Smlouvy ani převzetí
povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:
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(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

4.6 Zápis v katastru nemovitostí

Všechny Nemovité věci (včetně veškerých staveb, které jsou součástí Nemovitých věcí a 
zapisují se do katastru nemovitostí) jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí a jejich zápis 
odpovídá skutečnému stavu.

4.7 Neexistence sporů

Nemovité věci, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou (s výjimkou řízení u 
Katastrálního úřadu zahájeného v souladu s touto Smlouvou) předmětem žádného, byť i 
hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

4.8 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě vkladu do katastru nemovitostí je:

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Nemovitým věcem 
druhého pořadí; a

(ii) Zákaz zatížení a zcizení řádně zřízeným věcným právem k Nemovitým 
věcem.

4.9 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zatížení a zcizení nemusí být zapsány u 
žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené,

to vše vyjma vkladu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení do katastru nemovitostí a 
úhrady souvisejících poplatků.

4.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.
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(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

4.11 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I, ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data 
splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 4 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

5. Povinnosti Zástavce

5.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Nemovitých věcí, a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Nemovitým věcem nebo došlo nebo mohlo dojít 
k ohrožení existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této 
Smlouvy nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního 
práva; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 4 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Nemovitých věcech a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
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Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

5.2 Údaje zapsané v katastru nemovitostí

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v katastru nemovitostí všechny podstatné 
skutečnosti, které jsou zapsané v katastru nemovitostí a které se týkají Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných 
skutečností, jakož i jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního 
věřitele.

5.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zatížení a zcizení v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zatížení a zcizení.

5.4 Řádná péče

Zástavce bude vykonávat práva spojená s Nemovitými věcmi s péčí řádného hospodáře 
a v souladu s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani 
neumožní snížení hodnoty Nemovitých věcí.

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že výkon Zástavního 
práva Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či zcela vyloučen 
existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, že nebudou činit 
žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo ohrozit, ztížit či 
oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti 
Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále prohlašují, že jsou plně 
obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●], na základě které 
bylo zřízeno Zástavní právo v prvním pořadí.

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude 
jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem Nemovitých věcí ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.
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(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či 
úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn prodat 
Nemovité věci nebo jakoukoli jejich část přímým prodejem třetí osobě (dále jen 
„Přímý prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat 
s odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Nemovité věci nebo takovou jejich 
část prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných 
okolností na daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen 
„požadavek odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející 
věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat 
odklad) prodej Nemovitých věcí za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky,
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;
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(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu
kterémukoli zájemci a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména:

(a) umožní vstup do Nemovitých věcí nebo na ně za účelem jejich ocenění nebo za 
účelem jejich prohlídky; a

(b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Nemovitých 
věcí.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení nebo výkon jakéhokoli práva 
uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy 
takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny 
příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zatížení a zcizení zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zatížení a zcizení z katastru nemovitostí Zástavce na vlastní náklady.
Ustanovení tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.
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9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva a Zákazu zatížení a zcizení, se sjednáním a udržováním 
v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s podáním jakéhokoli dokumentu Katastrálnímu 
úřadu nebo jakémukoli jinému orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zatížení a zcizení.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
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Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv. 

10.6 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, 
§ 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, 
§ 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I.

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce



19

Prague 1634827.3

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a) 
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis a 1 (jeden) stejnopis bude použit pro účely 
vkladového řízení u Katastrálního úřadu.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje za přílohami>
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Příloha č. 1
Kopie výpisu z katastru nemovitostí prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

MOTO CAPITAL a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:
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PŘÍLOHA Č. 18
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[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU: ZNĚNÍ PODLÉHÁ 
POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO NOTÁŘE]

Smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu 
závodu

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Zástavcem

a

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu v druhém pořadí (dále jen 
„Smlouva“) se uzavírá mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41, IČ: 276 
22 819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 
B 5156 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 
04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zástavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Zástavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který byl schválen 
rozhodnutím Krajského soudu v Brně, č. j. [●], ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●].
Zástavní věřitel poskytl na základě Smlouvy o Vypořádacím úvěru I Zástavci dne [●] úvěr ve 
výši jistiny 121.000.000,- Kč (dále jen „Vypořádací úvěr I“) který byl Dlužníkem čerpán ke 
dni účinnosti Reorganizačního plánu; čerpáním Vypořádacího úvěru tak Zástavnímu věřiteli 
vznikla vůči Zástavci pohledávka za majetkovou podstatou (dále jen „Pohledávka z 
Vypořádacího úvěru I“).

(B) Zástavní věřitel, Zástavce a společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“) uzavřeli dne [●] 
mezivěřitelskou dohodu (dále jen „Mezivěřitelská dohoda“), v níž byly dohodnuty některé 
další podmínky zřízení zástavního práva v prvním pořadí ve prospěch společnosti Česká
spořitelna a v druhém pořadí ve prospěch Zástavního věřitele.

(C) Jednou z podmínek Smlouvy o Vypořádacím úvěru I (v čl. 4.10 a násl. Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I) je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je 
definováno níže) v druhém pořadí k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže)
bezodkladně poté, co dojde k zápisu některých zástavních práv ve prospěch společnosti Česká 
spořitelna do příslušných seznamů a registrů, konkrétně Zástavního práva v prvním pořadí 
(jak je definováno níže) do Rejstříku zástav (jak je definován níže) v souladu s bodem 38 a 
násl. Reorganizačního plánu.

(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 



EMEA 101899285 2

Prague 1634846.4

význam: 

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Vypořádacího úvěru I nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.

„Finanční dokument“ znamená Smlouvu o Vypořádacím úvěru I a tuto Smlouvu.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Zástavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 

„Mezivěřitelská dohoda“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy. 

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Pohledávka z Vypořádacího úvěru I“ má význam uvedený v článku (A) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 5.2 (Přímý prodej).
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„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Smlouva o Vypořádacím úvěru I“ znamená smlouvu o poskytnutí Vypořádacího úvěru I, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [●]. 

„Vypořádací úvěr I“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Smlouvy o Vypořádacím 
úvěru I, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících ze Smlouvy o Vypořádacím úvěru I na splacení jistiny 
Vypořádacího úvěru I až do výše 121.000.000 Kč (sto dvacet jedna miliónů korun 
českých), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Smlouvy o 
Vypořádacím úvěru I, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního dokumentu 
nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

„Zástavní právo v prvním pořadí“ znamená zástavní právo k Závodu ve prospěch 
společnosti Česká spořitelna, které bylo zřízeno v prvním pořadí v souladu s Reorganizačním 
plánem na základě zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a společností Česká 
spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě notářského zápisu č. [●] a 
zapsané do Rejstříku zástav a obchodního rejstříku; kopie notářského zápisu zřizujícího 
Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis 
Zástavního práva v prvním pořadí tvoří Přílohu č. 1 (Kopie notářského zápisu zřizujícího 
Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav prokazující zápis Zástavního 
práva v prvním pořadí).

„Závod“ znamená [obchodní závod Zástavce, který je vymezen v souladu 
s § 502 Občanského zákoníku jako hromadná věc, tj. organizovaný soubor jmění, který 
Zástavce vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti; k obchodnímu 
závodu Zástavce náleží též všechny věci, které Zástavce nabude v budoucnu, a to jak v rámci 
stávajícího předmětu podnikání tak tím, že Zástavce předmět podnikání rozšíří; místo, kde se 
v současné době obchodní závod Zástavce nachází, je zejména na adrese [Jihlava, Staré Hory, 
Humpolecká 313/5, PSČ 587 41], [●]].

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního
výkladu), má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).
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2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

(a) K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce 
zřizuje ve prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského 
zákoníku zástavní právo k Závodu v druhém pořadí (dále jen „Zástavní právo“).

(b) Zástavce bere na vědomí a potvrzuje, že Zástavní právo se v souladu s § 1347 
Občanského zákoníku vztahuje i na jednotlivé věci Zástavce (včetně jakýchkoli 
nemovitých věcí, pohledávek a jiných movitých věcí), které náleží k Závodu, 
k Závodu přibudou a/nebo které mu slouží, a to bez ohledu na jejich umístění. 

(c) Zástavní právo se mimo jiné v souladu s bodem 38 a násl. Reorganizačního plánu 
zřizuje jako zástavní právo v druhém pořadí za Zástavním právem v prvním pořadí, 
přičemž pořadí zástavního práva a další s tím související záležitosti ujednal Zástavní 
věřitel se společností Česká spořitelna v rámci Mezivěřitelské dohody. Smluvní 
strany berou na vědomí, že výkon Zástavního práva je a může být zcela podmíněn či 
znemožněn výkonem Zástavního práva v prvním pořadí.

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vznikne v souladu s § 1319 Občanského zákoníku zápisem Zástavního práva 
do Rejstříku zástav.

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani neumožní 
zřízení žádného zástavního práva k Závodu ani žádné jeho části (s výjimkou Zástavního práva
a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím úvěru I, tj. zejména Zástavního 
práva v prvním pořadí). Zákaz dle předchozí věty se ujednává jako věcné právo ve smyslu § 
1309 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zřízení zástavního práva“), a to na 
dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění.

2.5 Zápis do Rejstříku zástav

(a) Zástavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které 
budou potřebné pro zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do 
Rejstříku zástav bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

(b) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.

2.6 Zápis do obchodního rejstříku

Zástavce zajistí zápis Zástavního práva do obchodního rejstříku v souladu s § 48 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy tak, aby Zástavní 
právo bylo zapsáno do obchodního rejstříku nejpozději do 15 (patnácti) Pracovních dnů po 
uzavření této Smlouvy.  

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
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rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s 
právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.2 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.

3.3 Vlastnické právo

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Závodu a jako takový je oprávněn 
nakládat se Závodem v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy.

(b) Zástavce není vlastníkem žádného jiného obchodního závodu ve smyslu 
§ 502 Občanského zákoníku než Závodu.

3.4 Žádné zatížení ani omezení

Na Závodu ani žádné jeho části nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního 
práva v prvním pořadí) a neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních 
dokumentů a případů výslovně povolených Smlouvou o Vypořádacím úvěru I, tj. zejména 
Zástavního práva v prvním pořadí), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých by takové 
právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

3.5 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu: 

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.



EMEA 101899285 6

Prague 1634846.4

3.6 Neexistence sporů

Závod, ani jakékoli právo k němu nebo s ním spojené, není předmětem žádného, byť i 
hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

3.7 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je:

(i) Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Závodu druhého pořadí; 
a

(ii) Zákaz zřízení zástavního práva řádně zřízeným věcným právem k Závodu. 

3.8 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva, Zástavní právo ani Zákaz zřízení zástavního práva nemusí být zapsány 
u žádného soudu, správního orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice 
ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce 
jí zamýšlené, 

to vše vyjma zápisu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav, 
zápisu Zástavního práva do obchodního rejstříku a úhrady souvisejících poplatků.

3.9 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Zástavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce, s výjimkou rozhodnutí o 
insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Zástavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.
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(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.10 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Vypořádacího úvěru I, ke každému splácení Vypořádacího úvěru I až do Data splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a 
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Závodu, a/nebo jsou jiným způsobem 
podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních dokumentů, 
a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Závodu nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva;
nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Závodu a/nebo jiných záležitostech 
podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Údaje zapsané v Rejstříku zástav a obchodním rejstříku

Zástavce bude bez zbytečného odkladu aktualizovat v Rejstříku zástav a/nebo v obchodním 
rejstříku všechny podstatné skutečnosti, které jsou zapsané v Rejstříku zástav a/nebo 
obchodním rejstříku a které se týkají Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního 
práva, v případě, že dojde k jejich změně, a o takové změně podstatných skutečností, jakož i 
jejich aktualizaci bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele.

4.3 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) a pokud 
není výslovně povoleno Smlouvou o Vypořádacím úvěru I jinak, bez předchozího písemného 
souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k Závodu či k jakékoli 
jeho části (s výjimkou Zástavního práva v prvním pořadí); ani

(b) nezcizí Závod ani žádnou jeho část třetí osobě, zejména Závod ani žádnou jeho část 
neprodá, nepropachtuje, nesmění, nesvěří je správci za účelem zřízení svěřenského 
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fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na 
prodej, pacht, směnu nebo jiné zcizení Závodu nebo jakékoli jeho části. 

4.4 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a/nebo
Zákazu zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva.

(c) Zástavce umožní Zástavnímu věřiteli na jeho žádost provést kontrolu účetních 
záznamů souvisejících se Závodem a umožní Zástavnímu věřiteli na jeho žádost 
přístup k Závodu za účelem kontroly stavu jednotlivých složek Závodu a jeho 
ocenění.

4.5 Řádná péče

Zástavce bude vykonávat práva spojená se Závodem s péčí řádného hospodáře a v souladu s 
právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani neumožní 
snížení hodnoty Závodu.

5. Výkon Zástavního práva

5.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 5.1 (Výkon Zástavního 
práva). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že výkon Zástavního 
práva Zástavním věřitelem dle této části Smlouvy může být omezen či zcela vyloučen 
existencí Zástavního práva v prvním pořadí. Strany tímto prohlašují, že nebudou činit 
žádné úkony či právní jednání, které by jakýmkoli způsobem mohlo ohrozit, ztížit či 
oddálit plný výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti 
Česká spořitelna, a.s. z takového výkonu. Strany tímto dále prohlašují, že jsou plně 
obeznámeny s obsahem zástavní smlouvy mezi Zástavcem jako zástavcem a 
společností Česká spořitelna jako zástavním věřitelem ze dne [●] uzavřené ve formě 
notářského zápisu č. [●], na základě které bylo zřízeno Zástavní právo v prvním 
pořadí.

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude 
jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné 
uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem Závodu nebo jeho části ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli jiným 
způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku;

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je za předpokladu, že nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen 
výkon Zástavního práva v prvním pořadí či úplné uspokojení společnosti Česká 
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spořitelna z takového výkonu, oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního 
práva a v případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále 
oprávněn výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

5.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je za předpokladu, že 
nebude jakkoli ohrožen, ztížen či oddálen výkon Zástavního práva v prvním pořadí či 
úplné uspokojení společnosti Česká spořitelna z takového výkonu, oprávněn prodat 
Závod nebo jakoukoli jeho část přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Závod nebo takovou jeho část prodal 
za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na 
daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 5.2 dále jen „požadavek 
odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní 
věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej 
Závodu nebo takové jeho části za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu 
s pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě v 
maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
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procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

5.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva  

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména:

(a) umožní přístup k Závodu za účelem jeho ocenění nebo za účelem jeho prohlídky; a

(b) předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Závodu.

5.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění. 

5.5 Použití výtěžku  

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. 

6. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu). 

7. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data
splnění. Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění.

(b) Smluvní strany sjednávají, že po jejich zániku zajistí výmaz Zástavního práva a 
Zákazu zřízení zástavního práva z Rejstříku zástav a výmaz Zástavního práva 
z obchodního rejstříku Zástavce na vlastní náklady. Ustanovení tohoto odstavce (b) 
zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.
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8. Slib odškodnění, výdaje a náklady

8.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele  a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 8.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

8.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s podáním jakéhokoli dokumentu 
notáři, příslušnému rejstříkovému soudu nebo jakémukoli jinému orgánu veřejné moci 
v souvislosti se Zástavním právem a Zákazem zřízení zástavního práva.

9. Různá ustanovení

9.1 Zástavní věřitel má právo konat 

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

9.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

9.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že v 
takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od 
doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 



EMEA 101899285 12

Prague 1634846.4

Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné. 

9.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

9.6 Dodatky  

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky ve formě notářského zápisu.

9.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy z 
Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

9.8 Souběžné uplatnění práv  

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva na 
základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem a v takovém 
pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo Zástavního 
věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout zajištění dle 
příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního věřitele 
upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která Zástavnímu 
věřiteli přiznávají právní předpisy. 

9.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1363 (druhá věta), 
§ 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 
1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

10. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 6.4 Smlouvy o Vypořádacím úvěru I. 
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11. Převod a postoupení

11.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce  

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

11.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených ve Smlouvě o 
Vypořádacím úvěru I a v Mezivěřitelské dohodě postoupit či převést tuto Smlouvu, 
jakoukoli její část či jednotlivá práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, 
či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí 
osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

12.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

[SMLOUVA BUDE UZAVŘENA VE FORMĚ NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU]



EMEA 101899285 14

Prague 1634846.4

Příloha č. 1
Kopie notářského zápisu zřizujícího Zástavní právo v prvním pořadí a kopie výpisu z Rejstříku zástav 

prokazující zápis Zástavního práva v prvním pořadí
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Tato Smlouva o zřízení zástavního práva k akciím (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dne [●] 201[●]
mezi:

(1) společností MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, Praha 
8, IČ 04632842, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21202 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 
45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 1171 (dále jen „Zástavní věřitel“),

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Společnost MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, 
IČ 27622819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Společnost“) jakožto dlužník, COMMERZBANK 
Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková 
republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu 
nad Mohanem pod č. HRB 32000, podnikající prostřednictvím své pobočky 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, 
PSČ 12021, IČ 47610921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, spisová značka A 7341 (dále jen „Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro 
zajištění, aranžér a věřitel, a Zástavní věřitel, jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o 
syndikovaném úvěru do výše 550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, 
dodatku č. 2 ze dne 26. listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 
30. listopadu 2009, dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, 
dodatku č. 7 ze dne 26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze 
dne 31. března 2011, dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 
2011, dodatku č. 12 ze dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 
14 ze dne 31. května 2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. 
srpna 2013, dodatku č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, 
dodatku č. 19 ze dne 30. ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze 
dne 22. prosince 2014, dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 
2015 (dále jen „Úvěrová smlouva“);

(B) Společnost oznámila svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku 
formou tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy 
Reorganizace připravila Společnost reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), 
který mj. předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti 
RP“) se ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a 
nerozdílným věřitelem Společnosti se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. 
Commerzbank tak přestane být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek 
Zástavního věřitele za Společností a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy 
budou vypořádány v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele 
vyplývající z Úvěrové smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, 
jejíž jistina činí [145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další 
vlastnosti jsou ode Dne účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností 
souvisejících se Základní pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“);  

(C) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS je, že Zástavce uzavře tuto Smlouvu a 
zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou 
definovány níže); a
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(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] 2016 a Insolvenční správce Zástavce byl 
seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem.

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku (jak je 
definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Akcie“ znamená [20] kusů kmenových akcií na jméno, číselné označení [●] až [●], každá o 
jmenovité hodnotě [100.000] Kč ([jedno sto tisíc] korun českých), [a nahrazené jednou 
hromadnou akcií číselné označení [●]], vydané Společností, včetně veškerých jejich součástí, 
přírůstků, neoddělených plodů a příslušenství.

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy. 

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Společnosti a/nebo Zástavce vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Základní pohledávky ČS nebo jakékoli jiné částky na základě jakéhokoli 
Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo
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(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo v 
souvislosti s ním.

„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení.

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu a každý 
další dokument označený jako „Finanční dokument“ v Dohodě o Základní pohledávce ČS
nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Společnosti vedené Krajským soudem v 
Brně pod spisovou značkou [●].

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej).

„Případ porušení“ znamená „Případ porušení“, jak je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS.

„Reorganizace“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení.

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení.

„Společnost“ má význam uvedený v článku (A) úvodních ustanovení.

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v bodu (A) úvodních ustanovení.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů] 
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
pohledávce ČS, které je Společnost a/nebo Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na 
základě kteréhokoli Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Společností a/nebo Zástavcem na 
základě Dohody o Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného 
Finančního dokumentu nebo v souvislosti s nimi. 

„Základní kapitál“ znamená základní kapitál Společnosti, který ke dni uzavření této 
Smlouvy činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).

„Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení.

„Zástavní právo” má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek nebo přílohu se 
považuje za odkaz na článek nebo přílohu této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).
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2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje ve 
prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní 
právo k Akciím (dále jen „Zástavní právo“).

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá.

2.3 Vznik Zástavního práva

(a) Zástavní právo vznikne v souladu s § 1328 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku 
vyznačením zástavního rubopisu Zástavcem na Akciích ve prospěch Zástavního 
věřitele a předáním rubopisovaných Akcií Zástavnímu věřiteli. 

(b) Zástavce je povinen vyznačit zástavní rubopis na Akciích a předat je Zástavnímu 
věřiteli při podpisu této Smlouvy. Rubopis bude na každé Akcii proveden v souladu s 
§ 1328 odst. 2 Občanského zákoníku a v následujícím znění:

„Zastaveno na řad společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171, na základě smlouvy o zřízení 
zástavního práva k akciím ze dne [___].

V [___], dne [___]

MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ 
04632842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 21202  

[podpis]“

(c) O předání Akcií Zástavcem Zástavnímu věřiteli Smluvní strany vyhotoví předávací 
protokol, který bude formou a obsahem odpovídat vzoru v Příloze č. 1 (Vzor 
předávacího protokolu). 

2.4 Žádné finanční zajištění

Smluvní strany tímto sjednávají, že tato Smlouva nezakládá finanční zajištění ve smyslu 
zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů.

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Dohody o Základní pohledávce ČS 

Zástavce je plně seznámen s obsahem Dohody o Základní pohledávce ČS (včetně všech 
příloh a dodatků), včetně úrokových sazeb sjednaných v Dohodě o Základní pohledávce ČS.

3.2 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s 
právními předpisy České republiky.
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(b) Zástavce má veškerou způsobilost vlastním právním jednáním pro sebe nabývat práva 
a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.3 Oprávnění

Zástavce:

(a) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, zejména je 
oprávněn zřídit Zástavní právo; a

(b) získal všechna potřebná schválení a povolení Společnosti nebo třetích osob k uzavření 
této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících a všechna tato schválení a 
povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná.

3.4 Společnost

(a) Společnost je akciovou společností řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Neexistují žádné smlouvy o tiché společnosti, dohody o rozdělení zisku a ztrát 
nebo další obdobné smlouvy, na základě kterých by byla jakákoli třetí osoba 
oprávněna k podílu na zisku a/nebo výnosech souvisejících s Akciemi
(s výjimkou Dohody o Základní pohledávce ČS a Reorganizačního plánu).

3.5 Základní kapitál

(a) Základní kapitál Společnosti je v plném rozsahu splacen.

(b) Neexistují žádná práva zakládající nárok na upsání akcií Společnosti, práva na 
zvýšení Základního kapitálu, ani žádné opce nebo jiná práva (podmíněná nebo 
nepodmíněná) na koupi nebo jiné nabytí jakýchkoli akcií Společnosti, mimo práv
vznikajících z příslušných právních předpisů České republiky a/nebo povolených 
Finančními dokumenty.

3.6 Akcie

(a) Zástavce je jediným a výlučným vlastníkem Akcií, je oprávněn s nimi nakládat 
v plném rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy a je oprávněn plně vykonávat 
hlasovací práva s nimi spojená. Ve vztahu k Akciím neexistují žádné dohody o 
výkonu hlasovacích práv.

(b) Ke dni podpisu této Smlouvy představují Akcie [●] % Základního kapitálu a 
hlasovacích práv ve Společnosti.

(c) Akcie byly řádně vydány a plně splaceny, jejich převoditelnost není žádným 
způsobem omezena, stanovy Společnosti nevylučují ani neomezují zřízení Zástavního 
práva a od žádné z Akcií nebyla oddělena žádná samostatně převoditelná práva.

3.7 Žádné zatížení ani omezení

(a) Na Akciích nevázne žádné právo třetí osoby (s výjimkou Zástavního práva a jiného 
práva třetí osoby výslovně povoleného Dohodou o Základní pohledávce ČS) a 
neexistuje žádná smlouva ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a 
případů výslovně povolených Dohodou o Základní pohledávce ČS), podmíněné či 
nepodmíněné, na základě kterých by takové právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Akcie nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, která by
byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy.



EMEA 101899393 8
Prague 1632893.6
Prague 1632893.9

3.8 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani převzetí povinností z ní vyplývajících a 
jejich následné plnění ze strany Zástavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Společnosti; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce a/nebo Společnost.

3.9 Neexistence sporů

Akcie, ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, nejsou předmětem žádného, byť i 
hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního řízení ani žádného nároku 
vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného pravomocným rozhodnutím.

3.10 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána Zástavcem nebo řádně zmocněným zástupcem 
nebo zástupci Zástavce. 

(b) Na základě předání rubopisovaných Akcií Zástavnímu věřiteli dle článku 2.3 (Vznik 
Zástavního práva) je Zástavní právo řádně zřízeným zástavním právem k Akciím 
prvního pořadí.

3.11 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva ani Zástavní právo nemusí být zapsány u žádného soudu, správního 
orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na tuto Smlouvu ani transakce jí 
zamýšlené.

3.12 Platební neschopnost Společnosti

(a) Ve vztahu ke Společnosti nebyl, s výjimkou Insolvenčního řízení, podán žádný 
insolvenční návrh a Zástavce si není vědom, že by Společnost zamýšlela takový 
návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Společnosti ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Společnosti, s výjimkou rozhodnutí 
o insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení. 

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení, Společnost 
nezahájila jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, 
ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadala třetí 
osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Společnosti.
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(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Společnost v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Společnosti ani žádný soud nerozhodl o zrušení Společnosti 
s likvidací nebo bez likvidace.

(g) Společnost neobdržela žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku a Zástavce si 
není vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Společnosti.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.13 Platební neschopnost Zástavce

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl podán žádný insolvenční návrh a Zástavce ani nezamýšlí 
takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium, nepovolil reorganizaci a/nebo oddlužení Zástavce. 

(a) Zástavce nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním, oddlužujícím ani 
jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či 
vyjednání nezadal třetí osobě.

(b) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(c) Zástavce není v úpadku ani hrozícím úpadku ani nesplňuje podmínky pro prohlášení 
úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

(d) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(e) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(f) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.14 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni čerpání jistiny 
Základní pohledávky ČS, ke každému splácení Základní pohledávky ČS a k prvnímu 
dni každého Úrokového období až do Data splnění.

(b) Každé prohlášení či ujištění uvedené v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) a 
učiněné po dni uzavření této Smlouvy bude učiněno odkazem na skutečnosti a
okolnosti existující ke dni, kdy je takové prohlášení či ujištění učiněno.
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4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Akcií, Společnosti a/nebo jsou jiným 
způsobem podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních 
dokumentů, a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele 
o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Akciím nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva; 
nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, Akciích, Společnosti a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě 
Finančních dokumentů, jaké si Zástavní věřitel vyžádá.

4.2 Omezení dispozic

Bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele až do Data splnění Zástavce:

(a) nezřídí ani jinak neumožní vznik žádného práva třetí osoby k Akciím (s výjimkou 
Zástavního práva a jiného práva třetí osoby povoleného Dohodou o Základní 
pohledávce ČS); ani

(b) žádnou z Akcií nezcizí třetí osobě, zejména žádnou z Akcií neprodá, nesmění, nesvěří 
je správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak nezcizí, ani neposkytne opci 
nebo předkupní právo s ohledem na prodej, směnu nebo jiné zcizení kterékoli z Akcií, 
s výjimkou jakýchkoli jednání, která budou provedena v souladu s Dohodou o 
Základní pohledávce ČS.

4.3 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva v souladu 
s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva.

4.4 Řádná péče

Zástavce bude vykonávat práva spojená s Akciemi s péčí řádného hospodáře a v souladu 
s právními předpisy a Finančními dokumenty, zejména pak jakkoli nesníží ani neumožní 
snížení hodnoty Akcií.

4.5 Omezená jednání
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Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele (v rozsahu povoleném 
příslušnými právními předpisy) neprovede žádná jednání (včetně zejména výkonu jakýchkoli 
hlasovacích práv souvisejících s Akciemi), která mohou vést: 

(a) ke snížení nebo zvýšení Základního kapitálu;

(b) ke změně formy, druhu a/nebo přeměně Akcií z cenných papírů na zaknihované 
cenné papíry; 

(c) k omezení převoditelnosti Akcií; a/nebo 

(d) k jiné změně stanov Společnosti, která by nepříznivě ovlivnila práva Zástavního 
věřitele dle této Smlouvy

s výjimkou jakýchkoli jednání, která budou provedena v souladu s Dohodou o 
Základní pohledávce ČS.

4.6 Nové účastnické cenné papíry

Zástavce zřídí zástavní právo ve prospěch Zástavního věřitele za účelem zajištění Zajištěných 
dluhů k veškerým dalším akciím, zatímním listům nebo jiným účastnickým cenným papírům 
vydaným Společností, které Zástavce nabude po podpisu této Smlouvy, a za tím účelem bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů po jejich nabytí, uzavře 
se Zástavním věřitelem smlouvu o zřízení zástavního práva (která bude v zásadě po formální
a obsahové stránce odpovídat této Smlouvě) k takovým cenným papírům.

5. Plnění a práva spojená s Akciemi

5.1 Plnění spojená s Akciemi

(a) Dokud nenastane Případ porušení, je Zástavce oprávněn obdržet přímo od Společnosti 
a ponechat si veškeré podíly na zisku a další platby či plnění spojená s Akciemi nebo 
od nich odvozená.  

(b) Pokud nastal Případ porušení:

(i) Zástavní věřitel nabývá právo obdržet přímo od Společnosti a ponechat si 
veškeré podíly na zisku a další platby či plnění spojená s Akciemi nebo od 
nich odvozená; a

(ii) veškeré podíly na zisku a další platby a plnění spojená s Akciemi nebo od 
nich odvozená, která obdrží Zástavce, jím budou obdržena ve prospěch 
Zástavního věřitele, budou na pokyn Zástavního věřitele oddělena od 
ostatních prostředků Zástavce a Zástavce na žádost Zástavního věřitele 
vyplatí takové prostředky Zástavnímu věřiteli ve stejné formě, v jaké jím 
byly obdrženy.  

(c) Jakékoli podíly na zisku a další platby či plnění spojená s Akciemi nebo od nich 
odvozená uvedená v odstavci (b) výše náležejí do výše Zajištěných dluhů Zástavnímu 
věřiteli a budou použita na úhradu Zajištěných dluhů. 

(d) Na základě žádosti Zástavního věřitele Zástavce provede veškerá jednání, zejména 
předá odpovídající vyrozumění Společnosti, která jsou vyžadována právními předpisy 
nebo která bude Zástavní věřitel považovat za vhodná k uplatnění práv Zástavního 
věřitele dle tohoto článku 5.1 (Plnění spojená s Akciemi).

5.2 Hlasovací a jiná společnická práva
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(a) Pokud:

(i) nastal Případ porušení; a

(ii) Zástavní věřitel oznámil Společnosti a Zástavci, že bude vykonávat hlasovací 
a/nebo jiná společnická práva spojená s Akciemi, 

bude Zástavní věřitel oprávněn vykonávat dle svého výhradního uvážení všechna 
hlasovací a/nebo jiná společnická práva spojená s Akciemi a dle svého výhradního 
uvážení provádět jiné úkony ve vztahu k Akciím se stejnými účinky, jako by Zástavní 
věřitel byl úplným a výhradním vlastníkem Akcií.

(b) Pro tyto účely Zástavce přijme veškerá opatření nezbytná nebo vhodná k tomu, aby 
Zástavní věřitel mohl vykonávat všechna práva uvedená v odstavci (a) výše.  

6. Výkon Zástavního práva

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat Zástavní 
právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) prodejem Akcií nebo kterékoli z nich ve veřejné dražbě nebo jakýmkoli 
jiným způsobem dle § 1359 Občanského zákoníku; 

(ii) Přímým prodejem; nebo

(iii) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
Akcie nebo kteroukoli z nich přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Akcie prodal za cenu, za kterou lze 
srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v 
daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen „požadavek odborné péče“). Aniž 
by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející věty, Zástavní věřitel není povinen 
jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat odklad) prodej Akcií za účelem 
dosažení vyšší prodejní ceny.

(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:
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(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy 
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno,
zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění zástavy.

6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část 
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.
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6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva nebo výkon jakéhokoli práva uděleného Zástavnímu věřiteli 
touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy takové úkony nebo právní 
jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu změny příslušných právních předpisů 
nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, není-li 
výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data splnění. Zástavní 
právo zaniká k Datu splnění.

9. Slib odškodnění, výdaje a náhrada výdajů

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva, se sjednáním a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy 
a/nebo s podáním jakéhokoli dokumentu jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se 
Zástavním právem.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených 
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předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že v 
takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od 
doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv. 

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou část. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění 

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy 
z Finančních dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy.

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku
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(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1332 odst. 2 
(v rozsahu, v jakém toto ustanovení odkazuje na ustanovení § 1336 odst. 1 
Občanského zákoníku nebo omezuje práva Zástavního věřitele z této Smlouvy), 
§ 1361, § 1363 (druhá věta), § 1336 odst. 1, § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 1747, § 
1748, § 1799, § 1800, § 1888 odst. 2, § 1932, § 1933, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, 
§ 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

11. Doručování

11.1 Písemná oznámení

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
vyhotovena písemně, a není-li stanoveno jinak, budou doručována faxem nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

11.2 Adresy pro doručování

Adresa a faxové číslo (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení směřuje) každé 
ze Smluvních stran pro jakékoli sdělení nebo dokument zasílaný nebo doručovaný na základě 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je adresa a faxové číslo uvedené níže, případně jakákoli 
náhradní adresa, faxové číslo (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení 
směřuje), které Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně s předstihem nejméně 5 (pěti) 
Pracovních dnů.

(a) V případě Zástavce:

MOTO CAPITAL a.s.

Adresa: [●]

Fax: [●]

(b) V případě Zástavního věřitele:

Česká spořitelna, a.s.

Adresa: [●]

K rukám: [●]

Fax: [●]

11.3 Doručování

(a) Jakékoli sdělení nebo dokument podávané nebo doručované jednou Smluvní stranou 
druhé Smluvní straně na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
považovány za doručené:

(i) v případě zaslání faxem, v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě; nebo
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(ii) v případě zaslání formou dopisu tehdy, když byly předány na příslušné 
adrese.

(b) Jakékoli sdělení nebo dokumenty doručované Zástavnímu věřiteli budou považovány 
za doručené pouze tehdy, byly-li Zástavnímu věřiteli skutečně doručeny, a i tehdy 
pouze pokud byly výslovně adresovány k rukám oddělení nebo pracovníka uvedeného 
u obchodní firmy Zástavního věřitele v článku 11.2 (Adresy pro doručování) 
(případně k rukám jakéhokoli náhradního oddělení nebo pracovníka, které Zástavní 
věřitel pro tento účel oznámí).

(c) Jakékoli sdělení nebo dokumenty podávané nebo doručované Zástavci se považují za 
doručené 3. (třetí) Pracovní den po jejich odeslání s využitím provozovatele 
poštovních služeb.

11.4 Jazyk

(a) Jakékoli sdělení poskytované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí 
být vyhotoveno v českém jazyce.

(b) Veškeré dokumenty doručované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí 
být:

(i) v českém jazyce; nebo

(ii) nejsou-li v českém jazyce a vyžádá-li si to Zástavní věřitel, pak k nim musí 
být přiložen ověřený překlad do českého jazyka, a v tomto případě bude 
český překlad rozhodující, ledaže by byl daný dokument vyhotoven v jiném 
jazyce na základě kogentních ustanovení příslušných právních předpisů.

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou převzetí 
dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto článku dále 
jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a) 
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.
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13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje>



EMEA 101899393 19
Prague 1632893.6
Prague 1632893.9

Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran ve výše uvedený den své podpisy.

MOTO CAPITAL a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________

Česká spořitelna, a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:
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Příloha č. 1
Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

Tento Předávací protokol vyhotovují dne [_____]:

(1) společnost MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, PSČ 186 00, Praha 
8, IČ 04632842, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 21202 (dále jen „Zástavce“); 

a

(2) společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 
45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 1171 (dále jen „Zástavní věřitel“).

Zástavní věřitel a Zástavce tímto potvrzují předání [20] kusů kmenových akcií na jméno, číselné 
označení [●] až [●], každá o jmenovité hodnotě [100.000] Kč ([jedno sto tisíc] korun českých), [a 
nahrazených jednou hromadnou akcií číselné označení [●]], vydaných společností MOTORPAL, a.s.,
se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 58741, IČ 27622819, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5156. 

Zástavcem Zástavnímu věřiteli v souladu se Smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím, 
uzavřenou mezi Zástavcem a Zástavním věřitelem dne [_____], na základě které byly výše uvedené 
akcie zastaveny Zástavcem ve prospěch Zástavního věřitele. 

MOTO CAPITAL a.s., jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________

Česká spořitelna, a.s., jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:
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PŘÍLOHA Č. 20
VZOR DOHODY O SMĚNEČNÉM VYPLŇOVACÍM PRÁVU



[FINAL]
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[●] 2016

Smlouva o vyplňovacím právu směnečném

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Výstavcem

a

COMMERZBANK Aktiengesellschaft
jakožto Věřitelem



EMEA 101939748 2
Prague 1633876.7

Obsah

Strana

1. Definice a výklad ........................................................................................................................4

2. Vyplňovací právo směnečné .......................................................................................................5

3. Prohlášení a ujištění Výstavce ....................................................................................................5

4. Povinnosti Výstavce....................................................................................................................7

5. Další ujištění ...............................................................................................................................8

6. Platnost a účinnost ......................................................................................................................8

7. Slib odškodnění, výdaje a náklady..............................................................................................8

8. Různá ustanovení ........................................................................................................................9

9. Doručování................................................................................................................................10

10. Převod a postoupení..................................................................................................................11

11. Stejnopisy..................................................................................................................................12

12. Rozhodné právo a řešení sporů .................................................................................................12



EMEA 101939748 3
Prague 1633876.7

Tato smlouva o vyplňovacím právu směnečném (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dne [●] 2016
mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Výstavce“);

a

(2) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, společnost založená a existující dle práva Spolkové 
republiky Německo, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková 
republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem ve 
Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, jednající prostřednictvím své pobočky 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, 
PSČ 12021, IČ: 476 10 921, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, spisová značka A 7341 (dále jen „Věřitel“)

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Výstavce a Věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Výstavce jakožto dlužník, Věřitel jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, 
a Česká spořitelna, a.s., společnost založenou a existující dle práva České republiky, se 
sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 452 44 782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 
jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 550.000.000 Kč, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. listopadu 2008, dodatku 
č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, dodatku č. 5 ze dne 29. 
ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 26. února 2010, dodatku 
č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, dodatku č. 10 ze dne 29. 
dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze dne 30. března 2012, 
dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 2013, dodatku č. 15 ze 
dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku č. 17 ze dne 31. října 
2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. ledna 2014, dodatku 
č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, dodatku č. 22 ze dne 30. 
ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen „Úvěrová smlouva“);

(B) Výstavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Výstavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Věřitele jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným věřitelem 
Výstavce Věřitelem z Úvěrové smlouvy. Věřitel tak přestane být společně a nerozdílně 
oprávněným věřitelem pohledávek za Výstavcem a veškeré pohledávky Věřitele z Úvěrové 
smlouvy budou vypořádány v souladu s Reorganizačním plánem. Součástí vypořádání 
předjímané Reorganizačním plánem je vznik podmíněné pohledávky Věřitele ke Dni 
účinnosti RP, jejíž výše bude vyčíslena z hodnoty obchodního závodu Výstavce k datu 31. 
prosince 2018 („Podmíněná pohledávka CB“). Podmíněná pohledávka CB bude rovna 
částce určené jako 8% Hodnoty podniku Dlužníka stanovené na základě hospodářského 
výsledku Dlužníka za rok 2018, ne však více než 24.200.000,- Kč.

(C) jednou z podmínek Reorganizačního plánu je, že Výstavce uzavře tuto Smlouvu a vystaví ve 
prospěch Věřitele blankosměnku k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže); a
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(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] a Insolvenční správce Zástavce byl seznámen s 
podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem;

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Blankosměnka“ znamená blankosměnku vlastní, vystavenou Výstavcem na řad Věřitele dne 
[●], ve které není ke dni uzavření této Smlouvy vyplněn údaj o směnečné sumě a datu 
splatnosti a jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 (Vzor Blankosměnky); pro vyloučení pochybností se 
pro účely této Smlouvy Blankosměnkou rozumí i směnka úplná, která vznikne po doplnění 
chybějících údajů.

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy.

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Výstavce vůči Věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(b) jistiny Podmíněné pohledávky CB;

(c) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám v souvislosti s Podmíněnou 
pohledávkou CB či jinak předjímaných Reorganizačním plánem;

(d) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
Reorganizačního plánu;

(e) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v Reorganizačním 
plánu nebo Reorganizačním plánem předpokládaných;

(f) poplatků sjednaných v Reorganizačním plánu nebo Reorganizačním plánem 
předpokládaných;

(g) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s Reorganizačním plánem 
(včetně nákladů rozhodčího nebo soudního řízení a nákladů spojených s výkonem 
rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních nebo uplatněním práv v insolvenčním 
nebo obdobném řízení);

(h) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z Reorganizačního plánu nebo na 
základě právních předpisů vztahujících se k Reorganizačnímu plánu nebo částek 
z titulu odškodnění podle Reorganizačního plánu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s Reorganizačním plánem, 
včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního důvodu nebo z titulu 
neplatnosti nebo zdánlivosti Reorganizačního plánu nebo plněním z Reorganizačního 
plánu jakožto právního důvodu, který odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě Reorganizačního plánu nebo v souvislosti s 
ním.

„Den účinností RP“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Výstavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 
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„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [100.000.000] ([sto miliónů] korun 
českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od Dne účinnosti RP, které je Výstavce
povinen uhradit Věřiteli na základě Reorganizačního plánu, včetně zejména následujících 
Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Reorganizačního plánu na splacení jistiny Podmíněné 
pohledávky CB až do výše [24.200.000 Kč] ([dvacet čtyři miliónů dvě stě tisíc] korun 
českých]), spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Výstavcem na základě 
Reorganizačního plánu, této Smlouvy nebo kteréhokoli dokumentu předjímaného 
Reorganizačním plánem nebo v souvislosti s nimi.

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Reorganizačním 
plánu (nebo o němž je v něm uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), má 
v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Vyplňovací právo směnečné

(a) Výstavce tímto uděluje Věřiteli vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje 
k tomu, aby doplnil na Blankosměnce chybějící náležitosti, tj. směnečnou sumu a 
datum splatnosti, a učinil tak z Blankosměnky směnku úplnou, a to vše za podmínek 
uvedených v této Smlouvě.

(b) Výstavce výslovně souhlasí s tím, že v případě, že kterýkoli Zajištěný dluh nebo 
jakákoli jeho část nebude splněna při splatnosti, je Věřitel oprávněn doplnit do 
Blankosměnky:

(i) údaj o směnečné sumě nepřevyšující částku, která bude odpovídat celkové 
výši Zajištěných dluhů nesplněných ke dni doplnění Blankosměnky; a

(ii) údaj o datu splatnosti. 

3. Prohlášení a ujištění Výstavce

Výstavce činí Věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění
Výstavce) a bere na vědomí, že Věřitel uzavírá tuto Smlouvu a přijímá Blankosměnku 
spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Výstavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.
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(b) Výstavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k vystavení Blankosměnky a k plnění veškerých povinností vzniklých 
na základě této Smlouvy a/nebo Blankosměnky.

3.2 Oprávnění

(a) Výstavce:

(i) je oprávněn vystavit Blankosměnku, uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje 
povinnosti z nich vyplývající; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Výstavce
nebo třetích osob k vystavení Blankosměnky, uzavření této Smlouvy a plnění 
povinností z nich vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou 
v plném rozsahu platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Výstavce byly řádně a včas informovány o záměru Výstavce
vystavit Blankosměnku a uzavřít tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními 
předpisy nebo korporátními dokumenty Výstavce) a žádný orgán Výstavce nezakázal 
ani jinak neomezil vystavení Blankosměnky ani uzavření této Smlouvy.

3.3 Žádné porušení

Vystavení Blankosměnky, uzavření této Smlouvy ani převzetí povinností z nich vyplývajících 
a jejich následné plnění ze strany Výstavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Výstavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Výstavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Výstavce.

3.4 Právní závaznost a pořadí práv

Tato Smlouva a (po doplnění údajů o směnečné sumě a datu splatnosti na Blankosměnce) 
Blankosměnka představují platné povinnosti Výstavce vymahatelné v souladu s jejich 
podmínkami a byly řádně podepsány osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za Výstavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Výstavce. 

3.5 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva ani Blankosměnka nemusí být zapsány u žádného soudu, správního 
orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na Blankosměnku, tuto 
Smlouvu ani transakce jimi zamýšlené.

3.6 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Výstavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Výstavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Výstavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Výstavce, s výjimkou rozhodnutí o 
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insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Výstavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Výstavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních 
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Výstavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Výstavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Výstavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není 
vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Výstavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.7 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění
Výstavce) jsou Výstavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy a k datu vyčíslení 
Podmíněné pohledávky CB jak je toto dále upraveno v Reorganizačním plánu.

4. Povinnosti Výstavce

4.1 Poskytování informací

(a) Výstavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Věřiteli všechny informace, které 
se týkají této Smlouvy, Blankosměnky a/nebo jsou jiným způsobem podstatné pro 
jeho vztah s Věřitelem na základě Reorganizačního plánu, a zejména bude bez 
zbytečného odkladu informovat Věřitele o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které došlo nebo by mohlo dojít 
k ohrožení existence práv Věřitele z této Smlouvy, Blankosměnky nebo 
k jakémukoli omezení nebo znemožnění uplatnění Blankosměnky a/nebo 
výkonu práv Věřitele z této Smlouvy a/nebo Blankosměnky; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění Výstavce)
stalo nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Výstavce na výzvu Věřitele poskytne Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové informace a 
dokumenty o Výstavci a/nebo záležitostech podstatných pro jeho vztah s Věřitelem
na základě Reorganizačního plánu, jaké si Věřitel vyžádá.
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4.2 Součinnost

(a) Výstavce poskytne Věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, vzniku, trvání,
výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Blankosměnky a/nebo práv Věřitele z této 
Smlouvy.

(b) Výstavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na Blankosměnku a/nebo 
práva Věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné úkony, ani neumožní 
žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit trvání nebo 
vymahatelnost Blankosměnky, a/nebo práv Věřitele z této Smlouvy.

5. Další ujištění

Výstavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování a/nebo 
ochranu práv z Blankosměnky nebo výkon jakéhokoli práva uděleného Věřitel touto
Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy takové úkony nebo právní jednání 
považuje Věřitel za vhodná z důvodu změny příslušných právních předpisů nebo jejich 
výkladu).

6. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. 

(b) Věřitel vrátí Výstavci Blankosměnku do 10 (deseti) Pracovních dnů po Datu splnění. 
Výstavce je povinen si v této lhůtě Blankosměnku vyzvednout. Pokud tak neučiní, je
Věřitel oprávněn Blankosměnku zničit a o jejím zničení pořídit protokol. Ustanovení 
tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

7. Slib odškodnění, výdaje a náklady

7.1 Slib odškodnění

Výstavce odškodní Věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, ztráty a
výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Věřiteli vzniknout z této Smlouvy, 
Blankosměnky nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci výkonu nebo 
domnělého výkonu práv Výstavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu přípustném 
podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 7.1 (Slib odškodnění) zůstávají v účinnosti
i po ukončení této Smlouvy.

7.2 Výdaje a náklady

Výstavce uhradí, a případně Věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další částky vzniklé v 
souvislosti s vystavením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli uplatněním
Blankosměnky a/nebo práv Věřitele z této Smlouvy a/nebo se sjednáním a udržováním 
v platnosti a účinnosti této Smlouvy.
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8. Různá ustanovení

8.1 Použití prostředků

Veškeré částky získané Věřitelem z Blankosměnky a/nebo této Smlouvy jím budou použity 
v souladu s příslušnými ustanoveními Reorganizačního plánu.

8.2 Věřitel má právo konat

Jestliže Výstavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Věřitel má právo, nikoli 
však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit takovou
povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Věřiteli v souvislosti s tím ponese 
Výstavce.

8.3 Vyloučení odpovědnosti za rady

Věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými Výstavci 
žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Věřitel není povinen informovat Výstavce, ani mu poskytovat poradenství 
týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených předmětů nebo 
cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace předané 
Výstavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení 
§ 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je 
Věřitel povinen poskytnout Výstavci informace či rady na základě jiné smlouvy či na základě 
jiného právního titulu.

8.4 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Výstavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Věřiteli pro 
zajištění (a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové 
ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Výstavce ve smyslu § 1769 druhá věta 
Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Výstavce 
nahradí škodu, kterou Věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

8.5 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Výstavce na žádost Věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení 
takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro Věřitele), na 
základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či nevymahatelné 
ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení původního 
obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

8.6 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Věřitele nebude mít 
účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění 
jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro uplatnění 
jakýchkoli jiných práv. 

8.7 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
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8.8 Trvající zajištění 

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence práv Věřitele z této Smlouvy, Blankosměnky 
nebude dotčena žádnou změnou, úpravou, rozšířením či doplněním Reorganizačního plánu
(včetně případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných 
v Reorganizačním plánu) a Blankosměnka bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy ve znění 
takových následných změn.

8.9 Souběžné uplatnění práv

Práva Věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění Zajištěných 
dluhů nebo kteréhokoli z nich. Věřitel může využít svého práva na základě jakéhokoli 
zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem a v takovém pořadí, jaké bude 
Věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo Věřitele požadovat dodatečné zajištění 
nebo povinnosti Výstavce poskytnout zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou 
dotčeny. Práva a povinnosti Věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně 
a nevylučují žádná práva, která Věřiteli přiznávají právní předpisy.

8.10 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1740 odst. 3, 
§ 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1936 odst. 1, § 1932, § 1933, § 1950, § 1951, § 
1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Výstavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Výstavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského 
zákoníku.

9. Doručování

9.1 Písemná oznámení

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
vyhotovena písemně, a není-li stanoveno jinak, budou doručována faxem nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9.2 Adresy pro doručování

Adresa a faxové číslo (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení směřuje) každé 
ze Smluvních stran pro jakékoli sdělení nebo dokument zasílaný nebo doručovaný na základě 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je adresa a faxové číslo uvedené níže, případně jakákoli 
náhradní adresa, faxové číslo (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení 
směřuje), které Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně s předstihem nejméně 5 (pěti) 
Pracovních dnů.

(a) V případě Výstavce:

[●]

Adresa: [●]

K rukám: [●]

Fax: [●]
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V případě Věřitele:

[●]

Adresa: [●]

K rukám: [●]

Fax: [●]

9.3 Doručování

(a) Jakékoli sdělení nebo dokument podávané nebo doručované jednou Smluvní stranou 
druhé Smluvní straně na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
považovány za doručené:

(i) v případě zaslání faxem v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě; nebo

(ii) v případě zaslání formou dopisu tehdy, když byly předány na příslušné 
adrese.

(b) Jakékoli sdělení nebo dokumenty doručované Věřiteli budou považovány za doručené
pouze tehdy, byly-li Věřiteli skutečně doručeny, a i tehdy pouze pokud byly výslovně 
adresovány k rukám oddělení nebo pracovníka uvedeného u obchodní firmy Věřitele
v článku 9.2 (Adresy pro doručování) (případně k rukám jakéhokoli náhradního 
oddělení nebo pracovníka, které Věřitel pro tento účel oznámí).

(c) Jakékoli sdělení nebo dokumenty podávané nebo doručované Výstavci se považují za 
doručené [3. (třetí)] Pracovní den po jejich odeslání s využitím provozovatele 
poštovních služeb.

9.4 Jazyk

(a) Jakékoli sdělení poskytované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí 
být vyhotoveno v českém jazyce.

(b) Veškeré dokumenty doručované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí 
být:

(i) v českém jazyce; nebo

(ii) nejsou-li v českém jazyce a vyžádá-li si to Věřitel, pak k nim musí být 
přiložen ověřený překlad do českého jazyka, a v tomto případě bude český 
překlad rozhodující, ledaže by byl daný dokument vyhotoven v jiném jazyce 
na základě kogentních ustanovení příslušných právních předpisů.

10. Převod a postoupení

10.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Výstavce

Výstavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, Blankosměnku, ani jakoukoli 
jejich část ani jednotlivá práva nebo povinnosti z nich vyplývající.

10.2 Převody a postoupení ze strany Věřitele

(a) Věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující věřitel“) je oprávněn dle svého 
uvážení za podmínek uvedených v Reorganizačním plánu postoupit či převést tuto 
Smlouvu na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této 
Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový věřitel“) pouze 
za předpokladu, že k takovému postoupení, převedení či převzetí dojde společně s 
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převedením Blankosměnky na takového Nového věřitele a postoupením či převodem 
Podmíněné pohledávky CB na takového Nového věřitele. Věřitel z této Smlouvy 
nesmí převést Blankosměnku na jakoukoliv osobu, která není nebo se nestane 
zároveň věřitelem z této Smlouvy a věřitelem Podmíněné pohledávky CB.

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a) 
stane účinným, se Existující věřitel osvobozuje od svých povinností z této Smlouvy, 
v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového věřitele, příp. 
převzaty Novým věřitelem, nebo které vzniknou z této Smlouvy nebo její části 
postoupené na Nového věřitele, a Existující věřitel nebude nijak ručit ani nebude 
jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné porušení. 
Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení či 
převodu nepoužije.

11. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva a jakékoli mimosmluvní povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem.

12.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo Blankosměnky nebo v souvislosti s nimi je 
místně příslušný soud pro Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení 
této Smlouvy, Blankosměnky nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností z nich 
vyplývajících), ledaže kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví 
jinak.

<podpisová strana následuje>
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Výstavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum:

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

jakožto Věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum:

Souhlas Insolvenčního správce Výstavce

Insolvenční správce Výstavce byl seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této 

Smlouvy Výstavcem.

Podpis: ______________________________

Jméno:

Funkce:

Datum:
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Příloha č. 1
Vzor Blankosměnky
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SMĚNKA VLASTNÍ

V                dne                                                                                               ……………………..……..                                                                                                           ................................................
Místo a datum vystavení (měsíc slovy)                                                                                                      Částka a měna

Za tuto směnku zaplatíme dne                                                                                        BEZ PROTESTU               .................….............................
               Datum splatnosti (měsíc slovy)

Na řad:    COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, podnikající prostřednictvím
své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341            ….....................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………...................................................................................................
Částka slovy

Splatnost u (domicil):
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 
Jugoslávská 1 
120 21 Praha 2 

MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41, IČ: 27622819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5156

Podpis: ..................................................................                              Podpis: ..................................................................
Jméno:                                                                                                           Jméno: 
Funkce:                                                                                                          Funkce:
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[●] 2016

Smlouva o vyplňovacím právu směnečném

mezi společnostmi

MOTORPAL, a.s.
jakožto Výstavcem

a

Česká spořitelna, a.s.
jakožto Věřitelem
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Tato smlouva o vyplňovacím právu směnečném (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dne [●] 2016
mezi společnostmi:

(1) MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41, 
IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka B 5156 (dále jen „Výstavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Věřitel“)

(3) za účasti insolvenčního správce Zástavce, [●];

(dále jen „Insolvenční správce Zástavce“).

(Výstavce a Věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Výstavce jakožto dlužník, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 
603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 32000, 
podnikající prostřednictvím své pobočky COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka 
Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7341 (dále jen 
„Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro zajištění, aranžér a věřitel, a Věřitel 
jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu o syndikovaném úvěru do výše 550.000.000 Kč, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, dodatku č. 2 ze dne 26. listopadu 2008, dodatku 
č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 30. listopadu 2009, dodatku č. 5 ze dne 29. 
ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, dodatku č. 7 ze dne 26. února 2010, dodatku 
č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze dne 31. března 2011, dodatku č. 10 ze dne 29. 
dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 2011, dodatku č. 12 ze dne 30. března 2012, 
dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 14 ze dne 31. května 2013, dodatku č. 15 ze 
dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. srpna 2013, dodatku č. 17 ze dne 31. října 
2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, dodatku č. 19 ze dne 30. ledna 2014, dodatku 
č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze dne 22. prosince 2014, dodatku č. 22 ze dne 30. 
ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 2015 (dále jen „Úvěrová smlouva“);

(B) Výstavce oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Výstavce reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Výstavce Věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane být společně a 
nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Věřitele za Výstavcem a veškeré pohledávky 
Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány v souladu s Reorganizačním plánem. 
Součástí vypořádání předjímané Reorganizačním plánem je vznik podmíněné pohledávky 
Věřitele ke Dni účinnosti RP, jejíž výše bude vyčíslena z hodnoty obchodního závodu
Výstavce k datu 31. prosince 2018 („Podmíněná pohledávka ČS“). Podmíněná pohledávka 
ČS bude rovna částce určené jako 25% hodnoty obchodního závodu Výstavce stanovené na 
základě hospodářského výsledku Výstavce za rok 2018 až do výše [72.600.000 Kč]. 

(C) jednou z podmínek Reorganizačního plánu je, že Výstavce uzavře tuto Smlouvu a vystaví ve 
prospěch Věřitele blankosměnku k zajištění Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže); a
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(D) Reorganizační plán nabyl účinnosti dne [●] a Insolvenční správce Zástavce byl seznámen s 
podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této Smlouvy Zástavcem;

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Blankosměnka“ znamená blankosměnku vlastní, vystavenou Výstavcem na řad Věřitele dne 
[●], ve které není ke dni uzavření této Smlouvy vyplněn údaj o směnečné sumě a datu 
splatnosti a jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 (Vzor Blankosměnky); pro vyloučení pochybností se 
pro účely této Smlouvy Blankosměnkou rozumí i směnka úplná, která vznikne po doplnění 
chybějících údajů. 

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy.

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Výstavce vůči Věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny Podmíněné pohledávky ČS;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám v souvislosti s Podmíněnou 
pohledávkou ČS či jinak předjímaných Reorganizačním plánem;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
Reorganizačního plánu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v Reorganizačním 
plánu nebo Reorganizačním plánem předpokládaných;

(e) poplatků sjednaných v Reorganizačním plánu nebo Reorganizačním plánem 
předpokládaných;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s Reorganizačním plánem 
(včetně nákladů rozhodčího nebo soudního řízení a nákladů spojených s výkonem 
rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních nebo uplatněním práv v insolvenčním 
nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z Reorganizačního plánu nebo na 
základě právních předpisů vztahujících se k Reorganizačnímu plánu nebo částek 
z titulu odškodnění podle Reorganizačního plánu;

(h) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s Reorganizačním plánem, 
včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního důvodu nebo z titulu 
neplatnosti nebo zdánlivosti Reorganizačního plánu nebo plněním z Reorganizačního 
plánu jakožto právního důvodu, který odpadl; a/nebo

(i) jakékoli jiné částky dlužné na základě Reorganizačního plánu nebo v souvislosti s 
ním.

„Den účinností RP“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Insolvenční řízení“ znamená insolvenční řízení Výstavce vedené Krajským soudem v Brně 
pod spisovou značkou [●]. 
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„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Reorganizační plán“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této Smlouvy.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [100.000.000] ([sto miliónů] korun 
českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od Dne účinnosti RP, které je Výstavce
povinen uhradit Věřiteli na základě Reorganizačního plánu, včetně zejména následujících 
Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Reorganizačního plánu na splacení jistiny Podmíněné 
pohledávky ČS až do výše [[72.600.000 Kč] ([sedmdesát dva miliónů šest set tisíc]
korun českých)], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Výstavcem na základě 
Reorganizačního plánu, této Smlouvy nebo kteréhokoli dokumentu předjímaného 
Reorganizačním plánem nebo v souvislosti s nimi.

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků a odstavců slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této 
Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Reorganizačním
plánu (nebo o němž je v něm uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), má 
v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Vyplňovací právo směnečné

(a) Výstavce tímto uděluje Věřiteli vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje 
k tomu, aby doplnil na Blankosměnce chybějící náležitosti, tj. směnečnou sumu a 
datum splatnosti, a učinil tak z Blankosměnky směnku úplnou, a to vše za podmínek 
uvedených v této Smlouvě.

(b) Výstavce výslovně souhlasí s tím, že v případě, že kterýkoli Zajištěný dluh nebo 
jakákoli jeho část nebude splněna při splatnosti, je Věřitel oprávněn doplnit do 
Blankosměnky:

(i) údaj o směnečné sumě nepřevyšující částku, která bude odpovídat celkové 
výši Zajištěných dluhů nesplněných ke dni doplnění Blankosměnky; a

(ii) údaj o datu splatnosti. 

3. Prohlášení a ujištění Výstavce

Výstavce činí Věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění
Výstavce) a bere na vědomí, že Věřitel uzavírá tuto Smlouvu a přijímá Blankosměnku 
spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Právní postavení

(a) Výstavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.
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(b) Výstavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k vystavení Blankosměnky a k plnění veškerých povinností vzniklých 
na základě této Smlouvy a/nebo Blankosměnky.

3.2 Oprávnění

(a) Výstavce:

(i) je oprávněn vystavit Blankosměnku, uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje 
povinnosti z nich vyplývající; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Výstavce
nebo třetích osob k vystavení Blankosměnky, uzavření této Smlouvy a plnění 
povinností z nich vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou 
v plném rozsahu platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Výstavce byly řádně a včas informovány o záměru Výstavce
vystavit Blankosměnku a uzavřít tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními 
předpisy nebo korporátními dokumenty Výstavce) a žádný orgán Výstavce nezakázal 
ani jinak neomezil vystavení Blankosměnky ani uzavření této Smlouvy.

3.3 Žádné porušení

Vystavení Blankosměnky, uzavření této Smlouvy ani převzetí povinností z nich vyplývajících 
a jejich následné plnění ze strany Výstavce není v rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Výstavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Výstavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Výstavce.

3.4 Právní závaznost a pořadí práv

Tato Smlouva a (po doplnění údajů o směnečné sumě a datu splatnosti na Blankosměnce) 
Blankosměnka představují platné povinnosti Výstavce vymahatelné v souladu s jejich 
podmínkami a byly řádně podepsány osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za Výstavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci Výstavce. 

3.5 Žádné poplatky 

(a) Tato Smlouva ani Blankosměnka nemusí být zapsány u žádného soudu, správního 
orgánu ani jiného orgánu veřejné moci v České republice ani v zahraničí; ani

(b) není třeba uhradit žádné poplatky ani daně s ohledem na Blankosměnku, tuto 
Smlouvu ani transakce jimi zamýšlené.

3.6 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Výstavci nebyl s výjimkou Insolvenčního řízení podán žádný insolvenční 
návrh a Výstavce ani nezamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Výstavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Výstavce, s výjimkou rozhodnutí o 
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insolvenčním návrhu, vyhlášení moratoria a/nebo povolení Reorganizace v rámci 
Insolvenčního řízení.

(c) S výjimkou Reorganizačního plánu v rámci Insolvenčního řízení Výstavce nezahájil 
jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný 
takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Výstavce.

(e) S výjimkou úpadku, pro který je vedeno Insolvenční řízení (ve stavu účetních
parametrů ke Dni účinnosti RP), nebude po skončení Reorganizace Zástavce v 
úpadku ani hrozícím úpadku ani nebude splňovat podmínky pro prohlášení úpadku 
nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Výstavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Výstavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Výstavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není 
vědom, že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Výstavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
obdobná případům uvedeným v odstavcích (a) – (h).

3.7 Data, k nimž se činí prohlášení

(a) Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění
Výstavce) jsou Výstavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy a k datu vyčíslení 
Podmíněné pohledávky ČS jak je toto dále upraveno v Reorganizačním plánu.

4. Povinnosti Výstavce

4.1 Poskytování informací

(a) Výstavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Věřiteli všechny informace, které 
se týkají této Smlouvy, Blankosměnky a/nebo jsou jiným způsobem podstatné pro 
jeho vztah s Věřitelem na základě Reorganizačního plánu, a zejména bude bez 
zbytečného odkladu informovat Věřitele o tom, že:

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které došlo nebo by mohlo dojít 
k ohrožení existence práv Věřitele z této Smlouvy, Blankosměnky nebo 
k jakémukoli omezení nebo znemožnění uplatnění Blankosměnky a/nebo 
výkonu práv Věřitele z této Smlouvy a/nebo Blankosměnky; nebo

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění Výstavce)
stalo nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím.

(b) Výstavce na výzvu Věřitele poskytne Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové informace a 
dokumenty o Výstavci a/nebo záležitostech podstatných pro jeho vztah s Věřitelem
na základě Reorganizačního plánu, jaké si Věřitel vyžádá.
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4.2 Součinnost

(a) Výstavce poskytne Věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, vzniku, trvání,
výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Blankosměnky a/nebo práv Věřitele z této 
Smlouvy.

(b) Výstavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na Blankosměnku a/nebo 
práva Věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné úkony, ani neumožní 
žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit trvání nebo 
vymahatelnost Blankosměnky, a/nebo práv Věřitele z této Smlouvy.

5. Další ujištění

Výstavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování a/nebo 
ochranu práv z Blankosměnky nebo výkon jakéhokoli práva uděleného Věřitel touto 
Smlouvou nebo právními předpisy (včetně případů, kdy takové úkony nebo právní jednání 
považuje Věřitel za vhodná z důvodu změny příslušných právních předpisů nebo jejich 
výkladu).

6. Platnost a účinnost

(a) Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, 
není-li výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data 
splnění. 

(b) Věřitel vrátí Výstavci Blankosměnku do 10 (deseti) Pracovních dnů po Datu splnění. 
Výstavce je povinen si v této lhůtě Blankosměnku vyzvednout. Pokud tak neučiní, je
Věřitel oprávněn Blankosměnku zničit a o jejím zničení pořídit protokol. Ustanovení 
tohoto odstavce (b) zůstává v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

7. Slib odškodnění, výdaje a náklady

7.1 Slib odškodnění

Výstavce odškodní Věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, ztráty a
výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Věřiteli vzniknout z této Smlouvy, 
Blankosměnky nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci výkonu nebo 
domnělého výkonu práv Výstavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu přípustném 
podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 7.1 (Slib odškodnění) zůstávají v účinnosti
i po ukončení této Smlouvy.

7.2 Výdaje a náklady

Výstavce uhradí, a případně Věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další částky vzniklé v 
souvislosti s vystavením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli uplatněním
Blankosměnky a/nebo práv Věřitele z této Smlouvy a/nebo se sjednáním a udržováním 
v platnosti a účinnosti této Smlouvy.
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8. Různá ustanovení

8.1 Použití prostředků

Veškeré částky získané Věřitelem z Blankosměnky a/nebo této Smlouvy jím budou použity 
v souladu s příslušnými ustanoveními Reorganizačního plánu.

8.2 Věřitel má právo konat

Jestliže Výstavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Věřitel má právo, nikoli 
však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit takovou
povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Věřiteli v souvislosti s tím ponese 
Výstavce.

8.3 Vyloučení odpovědnosti za rady

Věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými Výstavci 
žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Věřitel není povinen informovat Výstavce, ani mu poskytovat poradenství 
týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených předmětů nebo 
cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace předané 
Výstavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení 
§ 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je
Věřitel povinen poskytnout Výstavci informace či rady na základě jiné smlouvy či na základě 
jiného právního titulu.

8.4 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Výstavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Věřiteli pro 
zajištění (a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové 
ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Výstavce ve smyslu § 1769 druhá věta 
Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Výstavce 
nahradí škodu, kterou Věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

8.5 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Výstavce na žádost Věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení 
takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro Věřitele), na 
základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či nevymahatelné 
ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení původního 
obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

8.6 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Věřitele nebude mít 
účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění 
jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro uplatnění 
jakýchkoli jiných práv. 

8.7 Dodatky

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
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8.8 Trvající zajištění 

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence práv Věřitele z této Smlouvy, Blankosměnky 
nebude dotčena žádnou změnou, úpravou, rozšířením či doplněním Reorganizačního plánu
(včetně případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných 
v Reorganizačním plánu) a Blankosměnka bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy ve znění 
takových následných změn.

8.9 Souběžné uplatnění práv

Práva Věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění Zajištěných 
dluhů nebo kteréhokoli z nich. Věřitel může využít svého práva na základě jakéhokoli 
zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem a v takovém pořadí, jaké bude 
Věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo Věřitele požadovat dodatečné zajištění 
nebo povinnosti Výstavce poskytnout zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou 
dotčeny. Práva a povinnosti Věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně 
a nevylučují žádná práva, která Věřiteli přiznávají právní předpisy.

8.10 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1740 odst. 3, 
§ 1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1936 odst. 1, § 1932, § 1933, § 1950, § 1951, § 
1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Výstavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Výstavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského 
zákoníku.

9. Doručování

9.1 Písemná oznámení

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
vyhotovena písemně, a není-li stanoveno jinak, budou doručována faxem nebo 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9.2 Adresy pro doručování

Adresa a faxové číslo (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení směřuje) každé 
ze Smluvních stran pro jakékoli sdělení nebo dokument zasílaný nebo doručovaný na základě 
této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je adresa a faxové číslo uvedené níže, případně jakákoli 
náhradní adresa, faxové číslo (a oddělení, případně pracovník, k jehož rukám sdělení 
směřuje), které Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně s předstihem nejméně 5 (pěti) 
Pracovních dnů.

(a) V případě Výstavce:

[●]

Adresa: [●]

K rukám: [●]

Fax: [●]
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V případě Věřitele:

[●]

Adresa: [●]

K rukám: [●]

Fax: [●]

9.3 Doručování

(a) Jakékoli sdělení nebo dokument podávané nebo doručované jednou Smluvní stranou 
druhé Smluvní straně na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
považovány za doručené:

(i) v případě zaslání faxem v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě; nebo

(ii) v případě zaslání formou dopisu tehdy, když byly předány na příslušné 
adrese.

(b) Jakékoli sdělení nebo dokumenty doručované Věřiteli budou považovány za doručené
pouze tehdy, byly-li Věřiteli skutečně doručeny, a i tehdy pouze pokud byly výslovně 
adresovány k rukám oddělení nebo pracovníka uvedeného u obchodní firmy Věřitele
v článku 9.2 (Adresy pro doručování) (případně k rukám jakéhokoli náhradního 
oddělení nebo pracovníka, které Věřitel pro tento účel oznámí).

(c) Jakékoli sdělení nebo dokumenty podávané nebo doručované Výstavci se považují za 
doručené [3. (třetí)] Pracovní den po jejich odeslání s využitím provozovatele 
poštovních služeb.

9.4 Jazyk

(a) Jakékoli sdělení poskytované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí 
být vyhotoveno v českém jazyce.

(b) Veškeré dokumenty doručované na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí 
být:

(i) v českém jazyce; nebo

(ii) nejsou-li v českém jazyce a vyžádá-li si to Věřitel, pak k nim musí být 
přiložen ověřený překlad do českého jazyka, a v tomto případě bude český 
překlad rozhodující, ledaže by byl daný dokument vyhotoven v jiném jazyce 
na základě kogentních ustanovení příslušných právních předpisů.

10. Převod a postoupení

10.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Výstavce

Výstavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, Blankosměnku, ani jakoukoli 
jejich část ani jednotlivá práva nebo povinnosti z nich vyplývající.

10.2 Převody a postoupení ze strany Věřitele

(a) Věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující věřitel“) je oprávněn dle svého 
uvážení za podmínek uvedených v Reorganizačním plánu postoupit či převést tuto 
Smlouvu na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího z této 
Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto článku dále jen „Nový věřitel“) pouze 
za předpokladu, že k takovému postoupení, převedení či převzetí dojde společně s 
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převedením Blankosměnky na takového Nového věřitele a postoupením či převodem 
Podmíněné pohledávky ČS na takového Nového věřitele. Věřitel z této Smlouvy 
nesmí převést Blankosměnku na jakoukoliv osobu, která není nebo se nestane 
zároveň věřitelem z této Smlouvy a věřitelem Podmíněné pohledávky ČS.

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a) 
stane účinným, se Existující věřitel osvobozuje od svých povinností z této Smlouvy, 
v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového věřitele, příp. 
převzaty Novým věřitelem, nebo které vzniknou z této Smlouvy nebo její části 
postoupené na Nového věřitele, a Existující věřitel nebude nijak ručit ani nebude 
jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné porušení. 
Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení či 
převodu nepoužije.

11. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.

12. Rozhodné právo a řešení sporů

12.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva a jakékoli mimosmluvní povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem.

12.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo Blankosměnky nebo v souvislosti s nimi je 
místně příslušný soud pro Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení 
této Smlouvy, Blankosměnky nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností z nich 
vyplývajících), ledaže kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví 
jinak.

<podpisová strana následuje>
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy.

MOTORPAL, a.s.

jakožto Výstavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum:

Česká spořitelna, a.s.

jakožto Věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum:

Souhlas Insolvenčního správce Výstavce

Insolvenční správce Výstavce byl seznámen s podmínkami této Smlouvy a souhlasí s uzavřením této 

Smlouvy Výstavcem.

Podpis: ______________________________

Jméno:

Funkce:

Datum:
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Příloha č. 1
Vzor Blankosměnky
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SMĚNKA VLASTNÍ

V                dne                                                                                               ……………………..……..                                                                                                           ................................................
Místo a datum vystavení (měsíc slovy)                                                                                                      Částka a měna

Za tuto směnku zaplatíme dne                                                                                        BEZ PROTESTU               .................….............................
               Datum splatnosti (měsíc slovy)

Na řad:    Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171            ….....................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………...................................................................................................
Částka slovy

Splatnost u (domicil):
Olbrachtova 1929/62
140 00 Praha 4

MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41, IČ: 27622819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5156

Podpis: ..................................................................                              Podpis: ..................................................................
Jméno:                                                                                                           Jméno: 
Funkce:                                                                                                          Funkce:



Prague 1628814.23

PŘÍLOHA Č. 21
VZOR ZÁSTAVNÍ SMLOUVY K POHLEDÁVCE INVESTORA Z VYPOŘÁDACÍHO ÚVĚRU II
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[FINAL]

[●] 2016

Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám 

mezi společnostmi

MOTO CAPITAL a.s.
jakožto Zástavcem

a

Česká spořitelna, a.s.
jakožto Zástavním věřitelem
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Tato smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dne [●]
2016 mezi společnostmi: 

(1) MOTO CAPITAL a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 04632842, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 
21202 (dále jen „Zástavce“);

a

(2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171
(dále jen „Zástavní věřitel“),

(Zástavce a Zástavní věřitel dále jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Společnost MOTORPAL, a.s., se sídlem Jihlava, Staré Hory, Humpolecká 313/5, PSČ 587 
41, IČ: 27622819, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 5156 (dále jen „Motorpal“) jakožto dlužník, COMMERZBANK 
Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserstrasse 16, 603 11 Frankfurt nad Mohanem, Spolková 
republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem ve Frankfurtu 
nad Mohanem pod č. HRB 32000, podnikající prostřednictvím své pobočky 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, 
PSČ 120 21, IČ 476 10 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, spisová značka A 7341 (dále jen „Commerzbank“) jakožto platební agent, agent pro 
zajištění, aranžér a věřitel, a Česká spořitelna, a.s., jakožto aranžér a věřitel, uzavřeli smlouvu 
o syndikovaném úvěru do výše 550.000.000 Kč, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. října 2008, 
dodatku č. 2 ze dne 26. listopadu 2008, dodatku č. 3 ze dne 16. října 2009, dodatku č. 4 ze dne 
30. listopadu 2009, dodatku č. 5 ze dne 29. ledna 2010, dodatku č. 6 ze dne 15. února 2010, 
dodatku č. 7 ze dne 26. února 2010, dodatku č. 8 ze dne 27. prosince 2010, dodatku č. 9 ze 
dne 31. března 2011, dodatku č. 10 ze dne 29. dubna 2011, dodatku č. 11 ze dne 17. října 
2011, dodatku č. 12 ze dne 30. března 2012, dodatku č. 13 ze dne 28. února 2013, dodatku č. 
14 ze dne 31. května 2013, dodatku č. 15 ze dne 31. července 2013, dodatku č. 16 ze dne 30. 
srpna 2013, dodatku č. 17 ze dne 31. října 2013, dodatku č. 18 ze dne 29. listopadu 2013, 
dodatku č. 19 ze dne 30. ledna 2014, dodatku č. 20 ze dne 28. února 2014, dodatku č. 21 ze 
dne 22. prosince 2014, dodatku č. 22 ze dne 30. ledna 2015 a dodatku č. 23 ze dne 16. února 
2015 (dále jen „Úvěrová smlouva“);

(B) Motorpal oznámil svým věřitelům, že se nachází v úpadku a navrhuje řešení úpadku formou 
tzv. předpřipravené reorganizace (dále jen „Reorganizace“). V rámci přípravy Reorganizace 
připravil Motorpal reorganizační plán (dále jen „Reorganizační plán“), který mj. 
předpokládá, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Den účinnosti RP“) se 
ruší postavení Commerzbank jako agenta pro zajištění, který je společným a nerozdílným 
věřitelem Motorpalu se Zástavním věřitelem z Úvěrové smlouvy. Commerzbank tak přestane
být společně a nerozdílně oprávněným věřitelem pohledávek Zástavního věřitele za 
Motorpalem a veškeré pohledávky Commerzbank z Úvěrové smlouvy budou vypořádány 
v souladu s Reorganizačním plánem. Pohledávky Zástavního věřitele vyplývající z Úvěrové 
smlouvy ke Dni účinnosti RP budou sloučeny do jediné pohledávky, jejíž jistina činí 
[145.000.000] Kč (dále jen „Základní pohledávka ČS“) a jejíž další vlastnosti jsou ode Dne 
účinnosti RP určeny dohodou o úpravě některých práv a povinností souvisejících se Základní 
pohledávkou ČS (dále jen „Dohoda o Základní pohledávce ČS“);

(C) Zástavce se zavázal ve smlouvě o poskytnutí vypořádacího úvěru II uzavřené dne [●] 201[●] 
mezi Zástavcem a Motorpalem (dále jen „Smlouva o vypořádacím úvěru II“) poskytnout 
Motorpalu úvěr ve výši [54.000.000] Kč čerpaný Motorpalem ke Dni účinnosti RP primárně 
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za účelem vypořádání pohledávek věřitelů skupiny 3 (jak jsou tyto identifikovány 
v Reorganizačním plánu) vzniklých ke Dni účinnosti RP; 

(D) jednou z podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS a Reorganizačního plánu je, že 
Zástavce uzavře tuto Smlouvu a zřídí Zástavní právo (jak je definováno níže) k zajištění 
Zajištěných dluhů (jak jsou definovány níže).

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu dle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku 
(jak je tento definován níže):

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy uvozené velkými počátečními písmeny mají v této Smlouvě následující 
význam:

„Datum splnění“ znamená první okamžik, kdy byly v plném rozsahu splněny všechny 
Zajištěné dluhy a Zástavní věřitel nemá žádnou další povinnost poskytnout Zástavci a/nebo 
Povinné osobě peněžité plnění na základě jakéhokoli Finančního dokumentu.

„Dluhy“ znamená veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité dluhy 
Povinné osoby vůči Zástavnímu věřiteli na řádnou a včasnou úhradu:

(a) jistiny úvěrů poskytnutých na základě jakéhokoli Finančního dokumentu;

(b) úroků narostlých ve vztahu k jakýmkoli částkám na základě jakéhokoli Finančního 
dokumentu;

(c) úroků z prodlení ve vztahu k jakýmkoli splatným a nezaplaceným částkám na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu;

(d) smluvních pokut a jakýchkoli dalších sankčních plateb sjednaných v jakémkoli 
Finančním dokumentu;

(e) poplatků sjednaných v jakémkoli Finančním dokumentu;

(f) nákladů a výdajů vzniklých na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně nákladů a výdajů v souvislosti s uzavřením jakéhokoli 
Finančního dokumentu, uplatněním a vymáháním práv vzniklých na základě 
jakéhokoli Finančního dokumentu nebo na základě právních předpisů vztahujících se 
k jakémukoli Finančnímu dokumentu (včetně nákladů rozhodčího nebo soudního 
řízení a nákladů spojených s výkonem rozhodnutí vydaných v uvedených řízeních 
nebo uplatněním práv v insolvenčním nebo obdobném řízení);

(g) újmy vzniklé v důsledku porušení povinností z jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo na základě právních předpisů vztahujících se k jakémukoli Finančnímu 
dokumentu nebo částek z titulu odškodnění podle jakéhokoli Finančního dokumentu;

(h) vrácení plnění po odstoupení od jakéhokoli Finančního dokumentu;

(i) vydání bezdůvodného obohacení získaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním 
dokumentem, včetně vydání bezdůvodného obohacení získaného bez právního 
důvodu nebo z titulu neplatnosti nebo zdánlivosti jakéhokoli Finančního dokumentu 
nebo plněním z jakéhokoli Finančního dokumentu, jakožto právního důvodu, který 
odpadl; a/nebo

(j) jakékoli jiné částky dlužné na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo 
v souvislosti s ním.
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„Dohoda o Základní pohledávce ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních 
ustanovení této Smlouvy.

„Finanční dokument“ znamená Dohodu o Základní pohledávce ČS, tuto Smlouvu, Smlouvu
o vypořádacím úvěru II a každý další dokument označený jako „Finanční dokument“ 
v Dohodě o Základní pohledávce ČS nebo dle podmínek Dohody o Základní pohledávce ČS.

„Motorpal“ má význam uvedený v článku (A) preambule této Smlouvy.

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

„Oznámení o zřízení zástavního práva“ znamená oznámení o zřízení Zástavního práva ve 
formě a obsahu podle Přílohy č. 1 (Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva). 

„Poddlužník“ znamená společnost Motorpal nebo jakoukoli osobu, vůči které má Zástavce 
Pohledávku.

„Pohledávka“ znamená každou, současnou i budoucí, peněžitou pohledávku Zástavce za 
kterýmkoli Poddlužníkem na základě Smlouvy o vypořádacím úvěru II nebo v souvislosti 
s ní, a to zejména každou takovou pohledávku: 

(a) na zaplacení jistiny, příslušenství včetně případných úroků z prodlení, nebo 
jakéhokoli jiného plnění dle Smlouvy o vypořádacím úvěru II;

(b) z titulu jakéhokoli ručení, bankovní nebo jiné záruky nebo jiného zajištění 
poskytnutého jakoukoli třetí osobou ve prospěch Zástavce za účelem zajištění dluhů 
kteréhokoli Poddlužníka ze Smlouvy o vypořádacím úvěru II;

(c) na zaplacení jakýchkoli poplatků, smluvních pokut nebo jiných sankčních plateb; 

(d) na zaplacení jakékoli částky v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o vypořádacím 
úvěru II nebo jiného jejího ukončení;

(e) na zaplacení jakékoli částky související s pohledávkami uvedenými v odstavcích (a)
až (d) výše a/nebo se Smlouvy o vypořádacím úvěru II, jako zejména na uhrazení 
jakékoli újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení; a

(f) na zaplacení jakéhokoli příslušenství pohledávek uvedených v odstavcích (a) až (e)
výše.

„Povinná osoba“ znamená každou z následujících osob:

(a) společnost Motorpal; a

(b) jakoukoli jinou osobu označenou jako „Povinná osoba“ dle Dohody o Základní 
pohledávce ČS.

„Přímý prodej“ má význam uvedený v článku 6.2 (Přímý prodej).

„Rejstřík zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Smlouva o vypořádacím úvěru II“ má význam uvedený v článku (C) úvodních ustanovení
této Smlouvy.

„Účty“ znamená interní účty Zástavního věřitele č. [___] vedený v měně [●] a č. [___] 
vedený v měně CZK.

„Zajištěné dluhy“ znamená Dluhy až do úhrnné výše [200.000.000] Kč ([dvě stě miliónů]
korun českých) vznikající v období [20] ([dvaceti]) let od podpisu Dohody o Základní 
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pohledávce ČS, které je Zástavce povinen uhradit Zástavnímu věřiteli na základě kteréhokoli 
Finančního dokumentu, včetně zejména následujících Dluhů:

(a) Dluhů vznikajících z Dohody o Základní pohledávce ČS na splacení jistiny Základní 
pohledávky ČS až do výše [[145.000.000] Kč ([sto čtyřicet pět miliónů korun 
českých])], spolu s příslušenstvím; a/nebo

(b) jakýchkoli jiných Dluhů splatných a neuhrazených Zástavcem na základě Dohody o 
Základní pohledávce ČS, této Smlouvy nebo kteréhokoli jiného Finančního 
dokumentu nebo v souvislosti s nimi.

„Zákaz zřízení zástavního práva“ má význam uvedený v článku 2.4 (Zákaz zřízení 
zástavního práva).

Základní pohledávka ČS“ má význam uvedený v článku (B) úvodních ustanovení této 
Smlouvy.

„Zástavní právo“ má význam uvedený v článku 2.1 (Zřízení Zástavního práva).

1.2 Výklad pojmů

(a) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na článek se považuje za odkaz 
na článek této Smlouvy.

(b) Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na 
výklad této Smlouvy.

(c) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, výraz, který je definován v Dohodě o Základní 
pohledávce ČS (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), 
má v této Smlouvě stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).

2. Zřízení Zástavního práva

2.1 Zřízení Zástavního práva

K zajištění řádného a včasného splnění všech Zajištěných dluhů tímto Zástavce zřizuje ve 
prospěch Zástavního věřitele podle ustanovení § 1309 a násl. Občanského zákoníku zástavní 
právo ke všem svým Pohledávkám (dále jen „Zástavní právo“). 

2.2 Přijetí Zástavního práva

Zástavní věřitel tímto od Zástavce Zástavní právo přijímá. 

2.3 Vznik Zástavního práva

Zástavní právo vzniká k datu účinnosti této Smlouvy. Zástavní právo je v souladu s 
ustanovením § 1335 odst. 2 Občanského zákoníku účinné vůči Poddlužníkovi od okamžiku, 
kdy (i) bude Poddlužníkovi Zástavcem doručeno Oznámení o vzniku zástavního práva podle 
článku 2.5 (Oznámení o vzniku zástavního práva), nebo (ii) Zástavní věřitel Poddlužníkovi 
prokáže vznik Zástavního práva (podle toho, která z těchto událostí nastane dříve). 

2.4 Zákaz zřízení zástavního práva

Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani neumožní 
zřízení zástavního práva k žádné z Pohledávek ani žádné jejich části. Zástavce bez 
předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani neumožní zřízení žádného 
zástavního práva k žádné z Pohledávek. Zákaz dle předchozí věty se ujednává jako věcné 
právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Zákaz zřízení zástavního 
práva“), a to na dobu od podpisu této Smlouvy do Data splnění. Zástavce se zavazuje 
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poskytnout veškerou součinnost a provést takové úkony, které budou potřebné pro zápis 
Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy. 

2.5 Oznámení o zřízení zástavního práva

(a) Zástavce oznámí zřízení Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva 
každému Poddlužníkovi bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, 
nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů, a to doručením Oznámení o zřízení
zástavního práva. 

(b) Zástavce je povinen do 5 (pěti) Pracovních dnů po uzavření této Smlouvy prokázat 
Zástavnímu věřiteli řádné oznámení zřízení Zástavního práva a Zákazu zřízení 
zástavního práva dle odstavce (a) výše každému Poddlužníkovi doručením Oznámení 
o zřízení zástavního práva potvrzeného příslušným Poddlužníkem nebo jiným 
způsobem přijatelným pro Zástavního věřitele.

(c) Zástavce do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy prokáže Zástavnímu 
věřiteli zápis Zákazu zřízení zástavního práva do Rejstříku zástav.

3. Prohlášení a ujištění

Zástavce činí Zástavnímu věřiteli prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení 
a ujištění) a bere na vědomí, že Zástavní věřitel uzavírá tuto Smlouvu spoléhaje se v plném 
rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

3.1 Dohoda o Základní pohledávce ČS

Zástavce je plně seznámen s obsahem Dohody o Základní pohledávce ČS (včetně všech 
příloh a dodatků), včetně tam sjednaných úrokových sazeb.

3.2 Právní postavení

(a) Zástavce je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu 
s právními předpisy České republiky.

(b) Zástavce má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním 
právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a 
zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této 
Smlouvy a k plnění veškerých povinností vzniklých na základě této Smlouvy.

3.3 Oprávnění

(a) Zástavce:

(i) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit svoje povinnosti z ní vyplývající, 
zejména je oprávněn zřídit Zástavní právo a Zákaz zřízení zástavního práva; a

(ii) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů Zástavce 
nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících a všechna tato schválení a povolení jsou v plném rozsahu 
platná a účinná.

(b) Příslušné orgány Zástavce byly řádně a včas informovány o záměru Zástavce uzavřít 
tuto Smlouvu (v případech vyžadovaných právními předpisy nebo korporátními 
dokumenty Zástavce) a žádný orgán Zástavce nezakázal ani jinak neomezil uzavření 
této Smlouvy.
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3.4 Pohledávky

Zástavce je jediným a výlučným věřitelem Pohledávek a je oprávněn s nimi nakládat v plném 
rozsahu potřebném pro účely této Smlouvy.

3.5 Žádné zajištění ani omezení

(a) Na žádné z Pohledávek nevázne žádné Právo třetí osoby a neexistuje žádná smlouva 
ani jiné ujednání (s výjimkou Finančních dokumentů a případů výslovně povolených 
Dohodou o Základní pohledávce ČS), podmíněné či nepodmíněné, na základě kterých 
by takové Právo třetí osoby mohlo vzniknout. 

(b) Pohledávky jsou neomezeně postupitelné a zřízení Zástavního práva není zakázáno 
ani jinak omezeno žádným Právem třetí osoby ani žádným smluvním či 
věcněprávním ujednáním.

(c) Pohledávky nejsou součástí žádného obchodního závodu ani jiné hromadné věci, 
která by byla předmětem zástavního práva zřízeného před podpisem této Smlouvy. 

3.6 Žádné porušení

Zřízení Zástavního práva, Zákazu zřízení zástavního práva, uzavření této Smlouvy ani 
převzetí povinností z ní vyplývajících a jejich následné plnění ze strany Zástavce není v 
rozporu:

(a) s žádným zákonem ani jiným právním předpisem, ani správním či soudním 
rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci vztahujícím se na 
Zástavce;

(b) se zakladatelskými právními jednáními nebo jinými korporátními dokumenty 
Zástavce; ani

(c) s žádnou smlouvou, ujednáním nebo jiným instrumentem, které jsou závazné pro 
Zástavce.

3.7 Neexistence sporů

Smlouva o vypořádacím úvěru II, Pohledávky ani jakékoli právo k nim nebo s nimi spojené, 
nejsou předmětem žádného, byť i hrozícího, soudního, arbitrážního, trestního nebo správního 
řízení ani žádného nároku vzneseného třetí osobou nebo nároku třetí osoby přiznaného 
pravomocným rozhodnutím.

3.8 Právní závaznost a pořadí práv

(a) Tato Smlouva představuje platné povinnosti Zástavce vymahatelné v souladu s jejími 
podmínkami a byla řádně podepsána osobou oprávněnou nebo osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za Zástavce nebo řádně zmocněným zástupcem nebo zástupci 
Zástavce.

(b) Zástavní právo je řádně zřízeným zástavním právem k Pohledávkám prvního pořadí.

(c) Na základě zápisu do Rejstříku zástav je Zákaz zřízení zástavního práva řádně
zřízeným věcným právem k Zastaveným věcem.

3.9 Žádné další pohledávky

Neexistují žádné pohledávky Zástavce ze Smlouvy o vypořádacím úvěru II, které by nebyly 
zatíženy zástavním právem k zajištění Zajištěných dluhů.
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3.10 Platební neschopnost

(a) Ve vztahu k Zástavci nebyl podán žádný insolvenční návrh a Zástavce ani nezamýšlí 
takový návrh podat či jeho podání iniciovat.

(b) Žádný soud neprohlásil úpadek Zástavce ani nerozhodl o insolvenčním návrhu, 
nevyhlásil moratorium ani nepovolil reorganizaci Zástavce.

(c) Zástavce nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném 
obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání 
nezadal třetí osobě.

(d) Žádný soud nezamítl návrh na konkurs nebo insolvenční návrh pro nedostatek 
majetku Zástavce.

(e) Zástavce není v úpadku ani hrozícím úpadku ani nesplňuje podmínky pro prohlášení 
úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

(f) Valná hromada Zástavce ani žádný soud nerozhodl o zrušení Zástavce s likvidací 
nebo bez likvidace.

(g) Zástavce neobdržel žádné předvolání soudu k prohlášení o majetku ani si není vědom, 
že by byl podán návrh na prohlášení o majetku Zástavce.

(h) Žádný z případů uvedených v odstavcích (a) až (g) výše nehrozí.

(i) Podle žádného právního řádu jiného než českého nenastala jakákoli skutečnost 
podobná případům uvedeným v odstavcích (a) až (h).

3.11 Data, k nimž se činí prohlášení

Všechna prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 3 (Prohlášení a ujištění) jsou 
Zástavcem činěna ke dni uzavření této Smlouvy a k poslednímu dni každého Úrokového 
období.

4. Povinnosti Zástavce

4.1 Poskytování informací

(a) Zástavce bude bez zbytečného odkladu poskytovat Zástavnímu věřiteli všechny 
informace, které se týkají Zástavního práva, Pohledávek, a/nebo jsou jiným způsobem 
podstatné pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele na základě Finančních dokumentů, 
a zejména bude bez zbytečného odkladu informovat Zástavního věřitele o tom, že: 

(i) nastala jakákoli skutečnost, na základě které třetí osoba nabyla nebo mohla 
nabýt jakékoli právo k Pohledávce nebo došlo nebo mohlo dojít k ohrožení 
existence Zástavního práva a/nebo práv Zástavního věřitele z této Smlouvy 
nebo k jakémukoli omezení nebo znemožnění výkonu Zástavního práva; 
nebo 

(ii) se kterékoli prohlášení uvedené v článku 3 (Prohlášení a ujištění) stalo 
nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím. 

(b) Zástavce na výzvu Zástavního věřitele poskytne Zástavnímu věřiteli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 (tří) Pracovních dnů od obdržení takové výzvy, takové 
informace a dokumenty o Zástavním právu, jakékoli Pohledávce a/nebo jiných 
záležitostech podstatných pro vztah Zástavce a Zástavního věřitele, jaké si Zástavní 
věřitel vyžádá.
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4.2 Součinnost

(a) Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost potřebnou ke zřízení, 
vzniku, trvání, výkonu a jakémukoli jinému uplatnění Zástavního práva a Zákazu 
zřízení zástavního práva v souladu s touto Smlouvou.

(b) Zástavce se zdrží všeho, co by mohlo mít nepříznivý dopad na zástavu, Zástavní 
právo nebo práva Zástavního věřitele vyplývající z této Smlouvy, ani neučiní žádné 
úkony, ani neumožní žádné jiné osobě učinit takové úkony, které by mohly ohrozit 
trvání nebo vymahatelnost Zástavního práva a/nebo Zákazu zřízení zástavního práva.

4.3 Řádná péče

(a) Zástavce bude vykonávat práva spojená s Pohledávkami s péčí řádného hospodáře a 
v souladu s právními předpisy, zejména pak jakkoli nesníží ani neumožní snížení 
hodnoty Pohledávek. Tím není dotčeno oprávnění Zástavce jakkoliv vykonávat 
hlasovací práva v insolvenčním řízení společnosti Motorpal, a to zejména hlasováním 
pro přijetí reorganizačního plánu, včetně případu, kdy na Pohledávky nepřipadne dle 
takového reorganizačního plánu žádné plnění.

(b) Zástavce bude udržovat Smlouvu o vypořádacím úvěru II v platnosti a účinnosti a 
bude řádně plnit své povinnosti z ní vyplývající, a neodstoupí, nevypoví ani jinak 
neukončí Smlouvu o vypořádacím úvěru II bez předchozího písemného souhlasu 
Zástavního věřitele. 

4.4 Omezení dispozic

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 2.4 (Zákaz zřízení zástavního práva) až do Data 
splnění Zástavce:

(a) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele nezřídí ani jinak neumožní 
vznik žádného Práva třetí osoby k žádné Pohledávce ani jakékoli její části;

(b) bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele žádnou Pohledávku ani její 
část nezapočte proti pohledávkám třetí osoby ani k takovému započtení nedá souhlas; 
ani

(c) žádnou Pohledávku ani jakoukoli její část nezcizí třetí osobě, zejména ji neprodá, 
nepostoupí, nesmění, nesvěří ji správci za účelem zřízení svěřenského fondu ani jinak 
nezcizí, ani neposkytne opci nebo předkupní právo s ohledem na prodej, postoupení, 
směnu nebo jiné zcizení jakékoli Pohledávky nebo jakékoli její části, pokud (i) 
nezíská předchozí písemný souhlas Zástavního věřitele a (ii) současně s takovým 
postoupením či jakýmkoli zcizením popsaném výše neuzavřou Zástavce jakožto 
postupitel s postupníkem dohodu o postoupení práv a povinností z této Smlouvy v 
textaci odsouhlasené Zástavním věřitelem.

5. Nakládání s plněním z Pohledávek  

(a) Zástavce zajistí, aby veškeré platby z Pohledávek byly hrazeny na Účty. V případě, že 
jakákoli taková částka mu bude uhrazena jinak než na Účty, je Zástavce povinen 
zajistit převod takového plnění od příslušného Poddlužníka na Účty a poučit jej, že 
jeho povinnosti z Pohledávek budou splněny řádně pouze uhrazením na Účet. 

(b) Zástavce je oprávněn nakládat s jakýmkoli plněním z Pohledávek pouze s předchozím 
písemným souhlasem Zástavního věřitele a Zástavní věřitel je oprávněn doručit 
Poddlužníkům tomu odpovídající instrukci.
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(c) Zástavní věřitel bude oprávněn oznámit Poddlužníkům, aby veškerá plnění 
z Pohledávek hradili na účet určený Zástavním věřitelem. Za tím účelem se Zástavce 
zavazuje zajistit veškerou potřebnou součinnost ze strany Poddlužníků. Zástavní 
věřitel je oprávněn takto obdržené prostředky použít k uspokojení svých pohledávek 
odpovídajících splatným Zajištěným dluhům.

(d) Zástavní věřitel nenese žádnou odpovědnost za inkaso Pohledávek, ani žádnou jinou 
odpovědnost plynoucí z neplnění kterékoli povinnosti ve vztahu k Pohledávkám ze 
strany Poddlužníků.

6. Výkon Zástavního práva 

6.1 Výkon Zástavního práva

(a) Nebudou-li Zajištěné dluhy nebo jakákoli jejich část splněny řádně a včas, je Zástavní 
věřitel oprávněn vykonat Zástavní právo kterýmkoli z uvedených způsobů a podle 
vlastní volby na náklady Zástavce v souladu s tímto článkem 6.1 (Výkon Zástavního 
práva).

(b) Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zástavní věřitel je oprávněn vykonat 
Zástavní právo v celém rozsahu nebo zčásti kterýmkoli z uvedených způsobů:

(i) jakýmkoli způsobem dle § 1359 a násl. Občanského zákoníku; 

(ii) použitím peněžních prostředků z Pohledávek na úhradu splatných Zajištěných 
dluhů způsobem uvedeným v článku 5 (Nakládání s plněním z Pohledávek); 

(iii) Přímým prodejem; 

(iv) postoupením Pohledávek na Zástavního věřitele, a to bez ohledu na splatnost 
Pohledávek; každá taková Pohledávka bude postoupena okamžikem doručení 
oznámení o postoupení Pohledávky Zástavním věřitelem Zástavci, a to za 
nominální hodnotu takové Pohledávky; pohledávka Zástavce na úplatu za 
takové postoupení bude automaticky započtena na pohledávky Zástavního 
věřitele odpovídající Zajištěným dluhům uvedeným v takovém oznámení; 
nebo

(v) kterýmkoli jiným způsobem výkonu zástavního práva, který příslušné právní 
předpisy v době tohoto výkonu budou umožňovat.

(c) Zástavní věřitel je oprávněn kdykoli změnit způsob výkonu Zástavního práva a v 
případě neúspěchu kteréhokoli ze způsobů výkonu Zástavního práva je dále oprávněn 
výkon Zástavního práva stejným nebo jiným způsobem opakovat.

6.2 Přímý prodej

(a) Zástavce a Zástavní věřitel tímto sjednávají, že Zástavní věřitel je oprávněn prodat 
Pohledávky nebo jakoukoli jejich část přímým prodejem třetí osobě (dále jen „Přímý 
prodej“), přičemž Zástavní věřitel je při Přímém prodeji povinen postupovat s 
odbornou péčí v zájmu svém i Zástavce tak, aby Pohledávky nebo takovou jejich část 
prodal za cenu, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných 
okolností na daném místě a v daném čase (pro účely tohoto článku 6.2 dále jen 
„požadavek odborné péče“). Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení předcházející 
věty, Zástavní věřitel není povinen jakýmkoliv způsobem odkládat (či požadovat 
odklad) prodej Pohledávek za účelem dosažení vyšší prodejní ceny.
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(b) Zástavní věřitel a Zástavce tímto souhlasí, že výše uvedený požadavek odborné péče 
Zástavního věřitele bude ve smyslu § 1365 odst. 1 Občanského zákoníku splněn a 
Zástavní věřitel bude zproštěn svých povinností podle této Smlouvy a § 1365 odst. 1 
Občanského zákoníku zejména, pokud Přímý prodej proběhne za splnění níže 
uvedených podmínek:

(i) Zástavní věřitel písemně oznámí Zástavci započetí výkonu Zástavního práva 
Přímým prodejem alespoň 30 (třicet) dnů předem;

(ii) Zástavní věřitel zveřejní svůj záměr provést Přímý prodej způsobem, který 
bude považovat za vhodný vzhledem k povaze prodávaných aktiv a okruhu 
potenciálních kupců;

(iii) není-li dále uvedeno jinak, Přímý prodej bude uskutečněn Zástavním 
věřitelem či zprostředkovatelem zvoleným Zástavním věřitelem (dle jeho 
výhradního uvážení) formou aukce nebo jiného prodejního procesu 
probíhajícího soutěžní formou, který bude otevřen zájemcům v souladu s 
pravidly prodejního procesu;

(iv) zájemci budou mít přiměřenou lhůtu na podání závazných nabídek; a

(v) Zástavní věřitel podá Zástavci bez zbytečného odkladu po zpeněžení zástavy
Přímým prodejem v písemné formě zprávu, ve které uvede údaje o prodeji 
zástavy a nákladech s ním spojených, jakož i o jiných nákladech, na jejichž 
náhradu má Zástavní věřitel právo, o výtěžku z prodeje a jeho použití.

(c) Zástavce souhlasí, že Zástavní věřitel je oprávněn (nikoli však povinen) při Přímém 
prodeji postupovat kterýmkoli z následujících způsobů (a to v každém případě 
v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) a žádný z těchto 
postupů nebude považován za porušení povinnosti Zástavního věřitele postupovat dle 
požadavku odborné péče:

(i) Zástavní věřitel bude oprávněn jako jediné kritérium přijatých nabídek 
posuzovat nabízenou cenu, přičemž zejména nebude povinen přijmout 
nabídky, které by Zástavního věřitele vystavily nebezpečí daňového, 
kreditního, regulatorního, komerčního či jiného obdobného rizika, či nabídky, 
které budou činěny s jakoukoli podmínkou;

(ii) Zástavní věřitel bude kdykoli (bez ohledu na fázi prodejního procesu) 
oprávněn změnit podmínky prodejního procesu, provést více kol prodejního 
procesu, odmítnout jakoukoli či všechny nabídky, případně prodejní proces 
zrušit a vyhlásit nový prodejní proces nebo jej zrušit bez náhrady; a

(iii) na základě prodejního procesu nevzniknou Zástavnímu věřiteli žádné 
povinnosti či dluhy vůči kterémukoli zájemci ani povinnost prodat zástavu 
kterémukoli zájemci, a vyhlášení prodejního procesu ani jakékoli související 
jednání či faktické kroky ze strany Zástavního věřitele nezaloží povinnost 
Zástavního věřitele prodat zástavu.

6.3 Povinnosti při výkonu Zástavního práva

Zástavce poskytne Zástavnímu věřiteli veškerou součinnost při výkonu Zástavního práva 
a učiní veškerá opatření, která jsou nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná 
k tomu, aby Zástavní právo mohlo být úspěšně a s co nejvyšším výnosem realizováno, 
zejména předloží Zástavnímu věřiteli vyžádané doklady k provedení ocenění Pohledávek.
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6.4 Výtěžek z výkonu Zástavního práva

Zástavní věřitel je až do úplného splacení všech Zajištěných dluhů oprávněn započíst veškeré 
své splatné pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům nebo kteroukoli jejich splatnou část
oproti výtěžku z výkonu Zástavního práva. V případě, že Zajištěné dluhy nebo jejich část 
nejsou splatné, je Zástavní věřitel oprávněn si ponechat výtěžek z výkonu Zástavního práva 
jako jistotu až do Data splnění.

6.5 Použití výtěžku

Veškerý výtěžek získaný Zástavním věřitelem podle této Smlouvy jím bude použit v souladu 
s příslušnými ustanoveními Dohody o Základní pohledávce ČS.

7. Další ujištění

Zástavce bude na své vlastní náklady kdykoli činit takové úkony a právní jednání, která jsou 
nezbytná či dle uvážení Zástavního věřitele vhodná k tomu, aby umožnil vznik, zachování 
a/nebo ochranu Zástavního práva a Zákazu zřízení zástavního práva nebo výkon jakéhokoli 
práva uděleného Zástavnímu věřiteli touto Smlouvou nebo právními předpisy (včetně 
případů, kdy takové úkony nebo právní jednání považuje Zástavní věřitel za vhodná z důvodu 
změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladu).

8. Platnost a účinnost

Tato Smlouva se stane platnou a účinnou podpisem oběma Smluvními stranami a, není-li 
výslovně uvedeno jinak, zůstane platná a účinná v celém rozsahu až do Data splnění. Zástavní 
právo a Zákaz zřízení zástavního práva zanikají k Datu splnění.

9. Slib odškodnění, výdaje a náklady

9.1 Slib odškodnění

Zástavce odškodní Zástavního věřitele a nahradí mu veškeré újmy, škody, náklady, nároky, 
ztráty a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Zástavnímu věřiteli 
vzniknout z této Smlouvy nebo v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v rámci 
výkonu nebo domnělého výkonu práv Zástavce z této Smlouvy. V nejširším možném rozsahu 
přípustném podle českého práva povinnosti dle tohoto článku 9.1 (Slib odškodnění) zůstávají 
v účinnosti i po ukončení této Smlouvy.

9.2 Výdaje a náklady

Zástavce uhradí, a případně Zástavnímu věřiteli nahradí, veškeré náklady, výdaje a další 
částky vzniklé v souvislosti se zřízením, vznikem, účinností, výkonem a/nebo jakýmkoli 
uplatněním Zástavního práva nebo Zákazu zřízení zástavního práva, se sjednáním 
a udržováním v platnosti a účinnosti této Smlouvy a/nebo s předložením jakéhokoli 
dokumentu notáři nebo jakémukoli orgánu veřejné moci v souvislosti se Zástavním právem a 
Zákazem zřízení zástavního práva.

10. Různá ustanovení

10.1 Zástavní věřitel má právo konat

Jestliže Zástavce nesplní jakoukoli svoji povinnost z této Smlouvy, Zástavní věřitel má právo, 
nikoli však povinnost, v plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy splnit 
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takovou povinnost nebo zajistit její splnění, a výdaje vzniklé Zástavnímu věřiteli v souvislosti 
s tím ponese Zástavce.

10.2 Vyloučení odpovědnosti za rady

Zástavní věřitel neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými 
Zástavci žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho 
podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně 
dohodnuto jinak, Zástavní věřitel není povinen informovat Zástavce, ani mu poskytovat 
poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených
předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace 
předané Zástavci v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu 
ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v 
jakém je Zástavní věřitel povinen poskytnout Zástavci informace či rady na základě smlouvy 
či na základě jiného právního titulu.

10.3 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě ujednáno, že Zástavce „zajistí“, aby třetí osoba plnila Zástavnímu věřiteli 
(a to ať má taková třetí osoba něco učinit nebo se něčeho zdržet), bude takové ujednání 
vykládáno tak, že se na jeho základě Zástavce ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského 
zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Zástavce nahradí škodu, 
kterou Zástavní věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde.

10.4 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, 
protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, 
účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že 
v takovém případě Zástavce na žádost Zástavního věřitele uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů 
od doručení takové žádosti dodatek k této Smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro 
Zástavního věřitele), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení 
původního obchodního záměru Smluvních stran a je platné, účinné a vymahatelné.

10.5 Neuplatnění práv a vzdání se práva

Neuplatnění nebo opožděné uplatnění práv dle této Smlouvy ze strany Zástavního věřitele 
nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné 
uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli jiná jejich další uplatnění ani pro 
uplatnění jakýchkoli jiných práv.

10.6 Přílohy a dodatky

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 
písemnými dodatky.

10.7 Trvající zajištění

Smluvní strany výslovně potvrzují, že existence Zástavního práva nebude dotčena žádnou 
změnou, úpravou, rozšířením či doplněním jakýchkoli Finančních dokumentů (včetně 
případného zvýšení zadlužení nebo změn úrokových sazeb sjednaných v jakémkoli Finančním 
dokumentu) a Zástavní právo bude zajišťovat veškeré Zajištěné dluhy z Finančních 
dokumentů ve znění takových následných změn.

10.8 Souběžné uplatnění práv

Práva Zástavního věřitele podle této Smlouvy jsou kumulativní ve vztahu k jinému zajištění 
Zajištěných dluhů nebo kteréhokoli z nich. Zástavní věřitel může využít svého práva 
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na základě jakéhokoli zajištění pro uspokojení takových dluhů takovým způsobem 
a v takovém pořadí, jaké bude Zástavní věřitel považovat dle svého uvážení za vhodné. Právo 
Zástavního věřitele požadovat dodatečné zajištění nebo povinnosti Zástavce poskytnout 
zajištění dle příslušných právních předpisů tím nejsou dotčeny. Práva a povinnosti Zástavního 
věřitele upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva, která 
Zástavnímu věřiteli přiznávají právní předpisy. 

10.9 Vyloučení některých ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy 
České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu 
nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1336 odst. 1, 
§ 1340 (druhá věta), § 1361, § 1363 (druhá věta), § 1400 až 1447, § 1740 odst. 3, § 
1747, § 1748, § 1799, § 1800, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 1980, 
§ 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2 a § 2015 odst. 1.

(b) Zástavce nese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku.

(c) Zástavce není oprávněn tuto Smlouvu zrušit dle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku.

(d) Zástavní věřitel není povinen přijmout plnění povinností Zástavce z této Smlouvy od 
osoby jiné, než je Zástavce.

11. Doručování

Veškerá sdělení mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
učiněna v souladu s článkem 23 (Doručování) Dohody o Základní pohledávce ČS.

12. Převod a postoupení

12.1 Žádné převody ani postoupení ze strany Zástavce

Zástavce není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část ani jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Zástavního 
věřitele.

12.2 Převody a postoupení ze strany Zástavního věřitele

(a) Zástavní věřitel (pro účely tohoto článku dále jen „Existující zástavní věřitel“) je 
oprávněn kdykoli dle svého uvážení za podmínek uvedených Dohodě o Základní 
pohledávce ČS postoupit či převést tuto Smlouvu, jakoukoli její část či jednotlivá 
práva nebo povinnosti z ní vyplývající na třetí osobu, či ujednat s třetí osobou 
převzetí dluhu vyplývajícího z této Smlouvy (taková třetí osoba pro účely tohoto 
článku dále jen „Nový zástavní věřitel“).

(b) Od okamžiku, kdy se postoupení, převod či převzetí dluhu uvedené v odstavci (a)
stane účinným, se Existující zástavní věřitel osvobozuje od svých práv a povinností 
z této Smlouvy v rozsahu, v jakém byly postoupeny nebo převedeny na Nového 
zástavního věřitele, příp. převzaty Novým zástavním věřitelem, nebo v němž 
vzniknou z této Smlouvy nebo její části postoupené na Nového zástavního věřitele po 
účinnosti takového postoupení či převodu, a Existující zástavní věřitel nebude nijak 
ručit ani nebude jinak odpovídat za splnění těchto povinností ani za jejich případné 
porušení. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě takového postoupení 
či převodu nepoužije.
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13. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze 
Smluvních stran obdrží 1 (jeden) stejnopis. 

14. Rozhodné právo a řešení sporů

14.1 Rozhodné právo

Tato Smlouva, Zástavní právo a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
se řídí českým právem.

14.2 Příslušnost soudů

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro 
Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti a ukončení této Smlouvy, Zástavního 
práva nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy), ledaže 
kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

<podpisová strana následuje>
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Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran v níže uvedený den své podpisy

MOTO CAPITAL, a.s.

jakožto Zástavce

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum:

Česká spořitelna, a.s.

jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ______________________________ Podpis:

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Datum: Datum:
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Příloha č. 1

Vzor Oznámení o zřízení zástavního práva

Pro: [____] 

K rukám: [____]

V [____] dne [____]

Oznámení o zřízení zástavního práva 

Vážení,

tímto Vám oznamujeme, že na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze dne 
[____] (dále jen „Smlouva”), uzavřené mezi námi jako zástavcem a společností Česká spořitelna, 
a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 45244782, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Zástavní věřitel”), 
byly následující pohledávky za Vámi [____] (dále jen „Zastavené pohledávky”) zastaveny ve 
prospěch Zástavního věřitele. Ve vztahu k Zastaveným pohledávkám byl dále zřízen zákaz zřízení 
zástavního práva jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Při vyloučení § 1336 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Vám tímto se Zástavním věřitelem dáváme pokyn k tomu, abyste úhrady Zastavených pohledávek 
prováděli pouze na účet č. [____] vedený u Zástavního věřitele nebo na jiný účet, který Vám může být 
sdělen Zástavním věřitelem. Vaše povinnost plnit Zastavené pohledávky bude splněna řádně, pouze 
pokud budete provádět veškeré platby v souladu s ustanovením předchozí věty.

Dodržujte prosím pokyny obsažené v tomto oznámení a písemné pokyny, které Vám předá Zástavní 
věřitel. Pokyny obsažené v tomto oznámení nesmí být změněny ani odvolány bez předchozího 
písemného souhlasu Zástavního věřitele.

Toto oznámení se řídí právními předpisy České republiky.

S pozdravem,

MOTO CAPITAL, a.s.

Podpis: ______________________________ Podpis: ______________________________

Jméno: Jméno:

Funkce: Funkce:

Tímto vyjadřujeme svůj souhlas s výše uvedeným.

Česká spořitelna, a.s., jakožto Zástavní věřitel

Podpis: ________________________________ Podpis:_________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 
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Potvrzení

Tímto potvrzujeme přijetí oznámení o zřízení zástavního práva k výše uvedeným pohledávkám a dále 
potvrzujeme, že budeme jednat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oznámení. 

V [____] dne [____]

[Poddlužník]

Podpis: ________________________________ Podpis:_________________________________

Jméno:   Jméno:  

Funkce: Funkce: 




