
                                                                                                   

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
č.j. 32021

uzavřená podle ustanovení § 1982 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) 

SMLUVNÍ STRANY 

1/  Liberecká automobilová doprava,s.r.o. (LIAD s.r.o.)
     se sídlem České mládeže 594/33, Liberec Vi-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 47309440, 
     DIČ: CZ47309440, zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
     oddíl C, vložka 3587 
     Zastoupená Tomášem Wasserbauerem, jednatelem společnosti.
     („Akcionář“) 

     a 

2/  FinReal Liberec,a.s.
     se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 28714181
     DIČ: CZ28714181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
     oddíl B, vložka 2085.
    Zastoupená Ing. Petrem Wasserbauerem, předsedou správní rady společnosti
     („Společnost“)

     (Akcionář a Společnost společně také jako „Smluvní strany“  a každý z nich samostatně 
     „Smluvní strana“) 

PREAMBULE

1/  Akcionář LIAD s.r.o. Liberec je akcionářem Společnosti, který vlastní 88 497 ks kmenových akcií 
na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,-Kč, představujících 88497/88939 
podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, tj. 99,503 %.

2/  Společnost má za Akcionářem pohledávku ve výši 13.200 000.-Kč,( slovy: Třináct milionů dvě stě 
tisíc korun českých ) vyplývající  z usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 
13.200 000,-Kč
(slovy třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) z titulu úpisu nových akcií v celkovém počtu        
26 400 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500,-Kč za jednu akcii, tj. zvýšení základního kapitálu 
společnosti z částky 44.469 500,-Kč (slovy:čtyřicet čtyři miliony čtyři sta šedesát devět tisíc pět set 
korun českých) na částku 57.669 500,-Kč (slovy: Padesát sedm milionů šest set šedesát devět tisíc pět 
set korun českých) ve formě notářského zápisu č. 
N………….. ze dne …………. ve spojení s úpisem nových akcií v celkovém počtu 26 400 kusů akcií 
o jmenovité hodnotě 500,-Kč za jednu akcii.                                                                                      .
(„pohledávka Společnosti“)

3/  Akcionář má za Společností pohledávku vyplývající z Darovací smlouvy č.62020 ze dne 30.6.2020
uzavřené mezi Ing. Petrem Wasserbauerem, jako dárcem a společností LIAD s.r.o. jako obdarovaným 
akcionářem, které dárce poskytl obdarovanému akcionáři, společnosti LIAD s.r.o. z titulu pohledávek 
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za společností Finreal Liberec,a.s., které ve formě těchto finančních půjček poskytl dárce společnosti 
FinReal Liberec,a.s. jednalo se o následující půjčky:   
-Smlouva o půjčce č. 34201200 ze dne 31.5.2012 na částku:………….4.800 000,-Kč
-Smlouva o půjčce č. 412014 ze dne 11.9.2014 na částku:…………….1.000 000,-Kč
-Smlouva o půjčce č. 422014 ze dne 8.10.2014 na částku:……………..  500 000,-Kč
-Smlouva o půjčce č. 442015 ze dne 1.10.2015 na částku:…………….2.000 000,-Kč
-Smlouva o půjčce č. 462016 ze dne 1.4.2016 na částku:………………. 500 000,-Kč
-Smlouva o půjčce č. 552018 ze dne 10.12.2018 na částku:…………...1.200 000,-Kč
a
 Darovací smlouvy č. 122020 ze dne 29.12.2020 uzavřené mezi Ing. Petrem Wasserbauerem jako 
dárcem a společností LIAD s.r.o. jako obdarovaným akcionářem z titulu pohledávky dárce Ing. Petra 
Wasserbauera za společností FinReal Liberec,a.s.kterou ve formě finanční půjčky poskytl společnosti 
FinReal Liberec,a.s. z titulu půjčky poskytnuté na základě: 
-Smlouvy o půjčce č. 572020 ze dne 30.10.2020 na částku:…………….3.200 000,-Kč                          
čímž se  akcionář společnost LIAD s.r.o. stal věřitelem společnosti FinReal Liberec,a.s. a společnost 
FinReal Liberec,a.s.  jeho dlužníkem 
v celkové výši :
13.200 000,-Kč (Třináct milionů dvě stě tisíc korun českých)                                                                   
bez příslušenství, tj. bez úroků, který byl vyčíslen k rozhodnému dni při uplatnění přednostního práva 
akcionáře tj. ke dni ……………                                                                                                                 
(„Pohledávka akcionáře“)

4/  Valná hromada Společnosti udělila souhlas se započtením Pohledávek Akcionáře proti Pohledávce
Společnosti a schválila znění této Dohody rozhodnutím ze dne: …………. ve formě notářského zápisu
č. NZ …………… N…………….. ze dne ………….

5/  Společnost a Akcionář chtějí na základě této Dohody započíst Pohledávku Akcionáře proti 
Pohledávce Společnosti v celé její  výši 13 200 000,-Kč (slovy: Třináct milionů dvě stě tisíc )

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ke dni účinnosti této Dohody započítají Pohledávku Akcionáře 
proti  Pohledávce Společnosti v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí, tj. v částce 13 200 000,-Kč 
(slovy: Třináct milionů dvě stě tisíc korun českých).

1.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Pohledávka Akcionáře vůči společnosti 
FinReal Liberec,a.s. v důsledku započtení této pohledávky z titulu půjček, které byly poskytnuty 
společnosti FinReal Liberec,a.s.v celkové výši 13 200 000,-Kč (slovy:Třináct milionů dvě stě tisíc 
korun českých)  oproti pohledávce společnosti FinReal Liberec,a.s. ke dni účinnosti této Dohody v 
plném rozsahu, zaniká.

1.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v důsledku započtení ke dni účinnosti této 
Dohody pohledávka Společnosti ve výši 13.200 000,-Kč (slovy:třináct milionů dvě stě tisíc korun 
českých) z titulu úpisu nových akcií v počtu 26 400 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500,-Kč za jednu 
akcii, v plném rozsahu zaniká.

2. ODDĚLITELNOST

2.1.  Bude-li jakékoliv ustanovené této Dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem
zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z 
Dohody a ostatní ustanovení této Dohody budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní 
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strany tuto Dohodu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo 
nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Dohodě, které umožní dosažení výsledku stejného 
a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným 
nebo nevymahatelným ustanovením.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající
z této Dohody se budou řídit právním řádem České republiky, zejména pak  Občanským zákoníkem,
jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Ustanovení obchodních 
zvyklostí se pro výklad toto Dohody nepoužijí.

3.2.  Smluvní strany tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1764 Občanského zákoníku na sebe 
berou nebezpečí změny okolností a žádná se Smluvních stran tedy není oprávněna domáhat se po 
druhé Smluvní straně anebo soudně obnovení jednání o této Dohodě z důvodu podstatné změny 
okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran.

3.3.  Tato Dohoda může být změněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.

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

3.5.  Tato Dohoda představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ohledně jejího předmětu a 
může být účinně měněna či doplňována výlučně formou písemných dodatků uzavřených oběma 
Smluvními stranami. To samé platí pro vzdání se práv podle této Dohody.

3.6.  Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
jeden stejnopis této Dohody a jeden stejnopis bude tvořit přílohu návrhu na zápis zvýšení základního 
kapitálu do obchodního rejstříku.

3.7.  Tato Dohoda byla schválena valnou hromadou společníků Liberecké automobilové dopravy, 
s.r.o. ze dne 29.6.2021 usnesením č. 712021.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli. Na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne :……………………… 

Akcionář:                                                                  Společnost: 

__________________________                               ______________________________ 
Tomáš Wasserbauer                                                         Ing. Petr Wasserbauer
jednatel společnosti  LIAD s.r.o.                                        předseda správní rady  FinReal Liberec,a.s.           
(čitelně ověřený podpis)                                                     (čitelně ověřený podpis) 
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