
Dohoda o postupu při mimosoudním jednání se Statutárním městem Liberec ve věci pohledávek
vzniklých v souvislosti se smlouvou o nájmu a koupi najaté věci čj. 6100/2008/8525 ve znění

pozdějších dodatků

mezi:

EDI Liberec, a.s.

IČ: 25042467

Sídlo: Na okraji 439/44, Veleslavín, 16200 Praha 6

Vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 17545

Zastoupena: Ing. Miloslavem Ježkem a Petrem Jaklem, členy představenstva

(dále jen "EDI")

a

NOVÁ RUDA s.r.o.

IČ: 28677684

Sídlo: nám. Českých bratří 78/17, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec

Vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 26458

Zastoupena: Petrem Bartošem, jednatelem

(dále jen "NR")

I.

1.1. Mezi účastníky této dohody není postaveno najisto, komu z nich náležejí veškeré pohledávky vůči
Statutárnímu městu Liberec, IČ: 00262978 (dále jen "ML"), vzniklé na základě smlouvy o nájmu a
koupi najaté věci čj. 6100/2008/8525 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi ML, jakožto
pronajímatelem, a EDI, jakožto nájemcem, dne 14.3.2008, popř. vzniklé porušením uvedené smlouvy
ze strany ML, popř. s touto smlouvou a jejím porušením jakkoli související (dále jen "Pohledávky").

II.

2.1. Účastníci této dohody se dohodli, že mimosoudní jednání o úhradě Pohledávek s ML povede
výlučně NR.

2.2. Dále se účastníci této dohody dohodli, že veškerá plnění, které ML uhradí na základě případné
mimosoudní dohody o Pohledávkách s NR, byť by účastníkem takové dohody byla i EDI, je oprávněna
přijmout NR, které bude takto přijaté plnění též výlučně náležet.
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2.3. EDI se zavazuje, že po dobu trvání této dohody, jak je uvedena v či. III. odst. 3.1., nepovede sama
jakékoli jednání o Pohledávkách s ML, ani od ML nepřijme na úhradu Pohledávek jakékoli plnění.

2.4. EDI se zavazuje, že v případě uzavření mimosoudní dohody s ML se zaváže vůči ML (ať už přímo
v mimosoudní dohodě, bude-li jejím účastníkem, anebo ve zvlášť za tím účelem uzavřené dohodě
mezi EDI a ML) vzít zpět svoji žalobu, kterou se vůči ML domáhá části Pohledávek ve výši 23,965.600,-
Kč s příslušenstvím a vzdát se práva na náhradu nákladů řízení; to neplatí, pokud se ML též nezaváže
v takovém případě vzdát se práva na náhradu nákladů uvedeného soudního řízení. Dále takto též vůči
ML potvrdí, že po splnění mimosoudní dohody nebude mít vůči ML žádné pohledávky.

III.

3.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, do Dojde-li však v uvedené lhůtě
k uzavření jakékoli mimosoudní dohody ve věci Pohledávek s ML, trvá tato dohoda do splnění
uvedené mimosoudní dohody. Veškerá plnění na Pohledávku přijatá NR po dobu trvání této dohody
zůstávají jejím výlučným vlastnictvím i po zániku této dohody.

IV.

4.1. Tato dohoda byla sepsána v 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

4.2. Veškeré změny či dodatky k této dohodě musejí mít písemnou formu. Tuto dohodu lze zrušit jen
písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných
elektronických zpráv.

4.3. Každý z účastníků prohlašuje, že:

(a) na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku; v právním vztahu dle této dohody tedy žádná ze stran nemůže uplatnit právo na obnovení
jednání o této dohodě v důsledku podstatné změny okolností dle ust. § 1765 odst. 1 ani právo na
změnu či zrušení této dohody soudem dle ust. § 1766 občanského zákoníku (tuto dohodu nelze měnit
rozhodnutím soudu v jakékoli její části),

(b) při uzavírání této dohody nebyl slabší smluvní stranou.

4.4. Účastníci prohlašují, že všechna ujednání této dohody jsou výsledkem vzájemného
svobodného vyjednávání všech stran. Z toho plyne, že:

(a) nejde o adhezní smlouvu dle ust. § 1798 odst. 1 občanského zákoníku,

(b) žádné ujednání této dohody nebylo prosazeno jednou (silnější) smluvní stranou přes odpor
druhé (slabší) smluvní strany,
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(c) žádný pojem použitý v této dohodě ani ujednání této dohody nemohou být vykládány v
neprospěch některého z účastníků z důvodu, že je při jednání o uzavření smlouvy jako první použil či
do dohody navrhl.

4.5. Účastníci výslovně vylučují užití ust. § 1949 až §1951 zák. Č. 89/2012 Sb. na vztahy založené touto
dohodou.

4.6. Účastníci si tuto dohodu pečlivě přečetli, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že tato je
výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, po pečlivém zvážení a vzájemném vysvětlení jejího
obsahu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
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EDI Liberec, a.s. NOVÁ
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