Dohoda o započtení pohledávek
tato dohoda o započtení pohledávek (dále jen ,,Dohoda‘‘) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a
roku mezi:

Zemědělská společnost Vítějeves a.s., IČ: 25252526
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1476
se sídlem Vítějeves, č.p. 74, PSČ:569 06
zast. Ing. Bělou Kobelkovou, předsedou představenstva a Josefem Klemšou, místopředsedou
představenstva
(dále jen ,,společnost‘‘)
a
Míchárna Ubušínek, spol s r.o., IČ: 489 09 939
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11389
se sídlem Ubušínek, č.p. 48, PSČ:592 65
zast. Ing. Janem Uhlířem, jednatelem
(dále jen ,,určený upisovatel‘‘)
Společnost a určený upisovatel společně také jen ,,Smluvní strany‘‘ a samostatně ,,Smluvní
strana‘‘
jelikož:
A. Určený upisovatel má pohledávku za Společností ve výši celkem 2.950.010,-Kč
(slovy: dvamilionydevětsetpadesáttisícdesetkorunčeských) na základě neuhrazených
faktur dle Rámcové kupní smlouvy ze dne 30.11.2015 o dodávkách doplňkových
krmiv pro skot, jejich doplňky a za krmné suroviny.
B. Dne ____ upsal určený upisovatel akcie Společnosti. Na základě úpisu vznikla
určenému upisovateli povinnost splatit emisní kurz akcíí Spolešnosti ve výši
2.950.000,-Kč (slovy: dvamilionydevětsetpadesáttisíckorunčeských).
C. Valná hromada Společnosti schválila dne 30.11.2017 návrh této Dohody.
uzavírají smluvní strany tuto dohodu o započtení:
1. Pohledávka Společnosti za určeným upisovatelem a pohledávka určeného upisovatele za
Společností
1.1. Ke dni uzavření Dohody má určený upisovatel jako věřitel za Společností jako
dlužníkem pohledávku z titulu dodávek doplňkových krmiv pro skot, jejich doplňky a
za krmné suroviny na základě neuhrazených faktur dle Rámcové kupní smlouvy ze
dne 30.11.2015 o dodávkách doplňkových krmiv pro skot, jejich doplňky a za krmné
suroviny.
1.2. Společnost a určený upisovatel prohlašují, že Pohledávka určeného upisovatele je
nesporná a je způsobilá k započtení dohodou.
2. Započtení
2.1. Společnost a určený upisovatel touto dohodou započítávají s účinností ke dni podpisu
této Dohody shora uvedené vzájemné pohledávky, tzn. pohledávku Společnosti a
pohledávku určeného upisovatele, a to ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tzn. ve
výši 2.950.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetpadesáttisíckorunčeských).

2.2. Pro úplnost strany sjednávají, že úroky z prodlení z jistiny dlužné částky nejsou
předmětem započtení.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy bude podepsána oběma
Smluvními stranami.
3.2. Tato Dohoda se řídí právem České republiky, zejména ustanovením § 1982 a násl.
zákona č 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě Smluvní strany obdrží
po jednom vyhotovení.
3.4. Jakékoliv změny či doplnění této Dohody vyžadují písemnou formu a musejí být
schváleny valnou hromadou Společnosti.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této Dohodě a
porozuměli jim. Na důkaz své vůle přijmout závazky založené touto dohodou zde
připojují své podpisy.
Dne ……………….

……………………………
Zemědělská společnost Vítějeves a.s.
zast. Ing. Bělou Kobelkovou,
předsedou představenstva
……………………………
Zemědělská společnost Vítějeves a.s.
zast. Josefem Klemšou,
místopředsedou představenstva

…………………………….
Míchárna Ubušínek, spol. s.r.o.
zast. Ing Janem Uhlířem

