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Smlouva o postoupeni pohledávky
Postupitel:

:':";A I

'př.3cm-re.,

Úiezcl

se sídlem Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4

(dále jen ,,postupitel")
-aPostupník:

I.J. CAPITAL s.r.o.
se sídlem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 092 51 260
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 333281

(dále jen ,,postupník")

I.

Pohledávka

l. Postupitel a dlužník, společnost SCORTEN a.s. se sídlem Hradčanské náměstí 61/11,
Hradčany, 118 00 Praha l, IČO: 274 20 230 (dále jen ,',dlužník"), mezi sebou dne 27.9. 2006
uzavřeli Dohodu o spolupráci, která v článku 14 předvídala sepsání dohody o poskytnutí
sponzorského daru ve výši 500.000,- KČ (slovy: pět set tisíc korun českých) s tím, že
Dodatkem č. 1 Dohody o spolupráci ze dne 2.4.2015 byla celková částka pohledávky
rozdělena na částku 250.000,- KČ splatnou dne 7.4.2015 a částku 250.000,- KČ spatnou dne
21.10.2017 (dále též ,,pohledávka")
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník ničeho na pohledávku postupiteli nezaplatil, probíhá na
základě žaloby postupitele proti dlužníkovi u Obvodního soudu pro Prahu l pod sp.zn. 21 C
121/2018 soudní řízení o zaplacení částky 250.000,- KČ splatné dne 7.4.2015 a pod sp.zn. 24
C 60/2019 soudní řízení o zaplacení částky 250.000,- KČ splatné dne 21.10.2017.

3. Dlužník postupiteli pohledávku nezaplatil, a to ani z části.
II.

Předmět smlouvy

Postupitel touto smlouvou postupuje postupníku pohledávku společně s jejím příslušenstvím, a to
za úplatu ve výši 611.872,95 KČ. výše úplaty je vypočtena součtem jistiny pohledávky a jedné
poloviny zákonného příslušenství pohledávky. Úplata je splatná prostřednictvím advokátní
úschovy Mgr. Karla Fischera, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů České advokátní
komory, osvědčení č. 09852, se sídlem Kaprova 42/14, Staré město, 110 00 Praha l, a to
nejpozději do 31.10.2021 způsobem a za podmínek sjednaných postupitelem, postupníkem a Mgr.
Karlem Fischerem, advokátem v samostatné smlouvě o advokátní úschově peněz. Nesplní-li
postupník svou povinnost zaplatit úplatu ve lhůtě nejpozději do 3 1.10.2021, je postupník povinen
zaplatit postupiteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- KČ.
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III.

ProhláŠení

l. Postupitel výslovně prohlašuje, že postoupení pohledávky nebrání žádná zákonná, smluvní ani
jiná překážka. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části
Praha - Újezd č. 09/26/2020.
2. Postupitel neručí za dobytnost pohledávky.
3. Postupitel prohlašuje, že vydal postupníkovi veškeré potřebné doklady o pohledávce, a že
sdělil postupníkovi vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.
4. Postupník svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že bez výhrad souhlasí s tím, že namísto
postupitele vstoupí do veškerých práv postupitele souvisejících s pohledávkou.
IV.

ZávěreČná ustanovení

l. Postupník na základě této smlouvy vstupuje do všech práv postupitele souvisejících s
pohledávkou dnem, kdy bude úplata podle Článku II této smlouvy postupníkem zaplacena
postupiteli. V souladu s ustanovením § 107a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, vstoupí postupník namísto postupitele do postavení žalobce
v soudním řízení u Obvodního soudu pro Prahu l pod sp.zn. 21 C 121/2018 a pod sp.zn. 24 C
60/2019 s čímž, postupitel podpisem této smlouvy vyslovuje svůj souhlas. Návrh na vstup
postupníka do soudního řízení u Obvodního soudu pro Prahu l pod sp.zn. 21 C 121/2018 a
pod sp.zn. 24 C 60/2019 podá postupitel a postupník se zavazuje vstoupit do soudních řízení
a poskytnout za tím účelem postupiteli a soudu nezbytnou součinnost.
2. V případě, že vyvstanou jakékoliv problémy s plněním dle této smlouvy, zavazují se smluvní
strany poskytnout na výzvu druhé strany, ale i bez ní, maximální možnou součinnost pro
naplnění účelu této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu beze zbytku
porozuměly, a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují
svými podpisy v závěru této smlouvy.
4. Tato smlouva a závazek z ní vzniklý se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními
§ 1879 a násl. občanského zákoníku.
5. Pokud by se některá ustanovení této smlouvy stala neplatnými nebo neúčinnými, pak platnost
ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy smluvní
strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, která odpovídají smyslu
neplatných nebo neúčinných ustanovení nebo jsou jim blízká.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu v českém jazyce,
z nichž na jednom vyhotovení budou podpisy smluvních stran úředně ověřeny. Postupitel
obdrží jedno vyhotovení této smlouvy s ověřenými podpisy smluvních stran a jedno
vyhotovení této smlouvy bez ověřených podpisů a postupník obdrží zbylé jedno vyhotovení
této smlouvy bez ověřených podpisů.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami.
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