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Účastníci smlouvy 

 
Postupitel: 
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová 
se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00, Praha 1 
insolvenční správce dlužníka  
STZ a.s. 
IČ: 272 94 099 
se sídlem: Ústí nad Labem, Žukovova 100 
Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. KSUL 46 INS 10249/2010 
(dále jen „Postupitel“) 
 
 

a  
 

Postupník: 
____ 
 
 
 
 
(dále jen „Postupník“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 
 
 

S M L O U V U 
O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY 

 
Ve smyslu § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

I. Definice pohledávky 
 
1. Postupitel je ke dni uzavření této smlouvy osobou oprávněnou k nakládání s peněžitou 
pohledávkou dlužníka STZ a.s. za jeho dlužníkem, společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
akciová společnost, IČ 00011789, sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, reg. 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. B 47, když usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem 
č.j.  KSUL 46 INS 10249/2010-A-37 ze dne 17.12.2010 byl zjištěn úpadek společnosti STZ a.s. a na 
její majetek byl prohlášen konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.  KSUL 46 INS 
10249/2010-B-166 ze dne 9.5.2019 byl Postupitel ustanoven insolvenčním správcem společnosti STZ 
a.s. 
2. Pohledávka STZ a.s. za dlužníkem Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, 
byla zahrnuta do majetkové podstaty STZ a.s. pod položkou č. 8002, jako nárok na zaplacení částky 
200.000.000 Kč a úroku z prodlení vyčísleného ke dni 14.9.2017 ve výši 116.837.948,95 (dále jen 
„Pohledávka“).  
3. Věřitelský výbor vyslovil souhlas se zpeněžením Pohledávky mimo dražbu usnesením ze dne 
27.7.2022. Usnesením insolvenčního soudu č. j. KSUL 46 INS 10249/2010-B-237 ze dne 22.8.2022 
udělil soud souhlas zpeněžením Pohledávky prodejem mimo veřejnou dražbu. 
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4. Právním důvodem vzniku Pohledávky je nárok STZ a.s. vůči společnosti Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu, akciová společnost, na vydání bezdůvodného obohacení ve výši jistiny 200.000.000 Kč 
a příslušenství.   
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Zpeněžení pohledávky se uskutečňuje prodejem mimo dražbu. Postupník je osobou, která se 
po uskutečnění řádné právní prověrky stavu Pohledávky seznámila s veškerou dokumentací týkající se 
Pohledávky zpřístupněnou mu Postupitelem jako insolvenčním správcem v rámci předinvestiční 
prověrky Pohledávky, a následně ve výběrovém řízení předložila pro majetkovou podstatu 
nejvýhodnější nabídku. Postupník je zároveň osobou, kterou insolvenční správce a věřitelský výbor ze 
své působnosti schválili.  
2. Předmětem této smlouvy je úplatný převod Pohledávky a jejího příslušenství z majetkové 
podstaty dlužníka STZ a.s. do vlastnictví Postupníka. 
3. Postupitel touto Smlouvou postupuje za podmínek níže uvedených Postupníkovi Pohledávku 
včetně příslušenství a práv s ní spojených, a to za cenu za postoupení sjednanou v bodě III. této 
Smlouvy.  
4. Postupník postoupení Pohledávky včetně příslušenství a práv s ní spojených v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto Smlouvou přijímá do svého vlastnictví.  
 

III. Cena  
 
1. Cena za postoupení Pohledávky se sjednává částkou ____Kč (slovy: ______) a byla uhrazena 
k rukám Postupitele ve prospěch majetkové podstaty STZ a.s. před podpisem této smlouvy na účet 
majetkové podstaty 5708992001/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
2. Postupitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že do majetkové podstaty přijal cenu za 
postoupení Pohledávky dle této Smlouvy. 
3. Postupitel před uzavřením této Smlouvy předložil insolvenčnímu soudu potvrzení o přijetí ceny 
za postoupení Pohledávky dle této Smlouvy do majetkové podstaty.  
 

IV. Další ujednání 
 
1. Postupitel Postupníku neodpovídá za vady Pohledávky, ani za to, že Pohledávka v době 
postoupení trvá. Postupitel Postupníku neodpovídá, ani neručí, za dobytnost Pohledávky.   
2. Postupitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy nebylo do majetkové podstaty STZ a.s. na 
úhradu Pohledávky dosud plněno ani z části a postupitel eviduje Pohledávku nadále jako nesplacenou.  
3. Postupník podpisem Smlouvy potvrzuje, že měl příležitost se seznámit s podkladovou 
dokumentací k Pohledávce, je se stavem Pohledávky seznámen a jiné podklady nežádá.  
 

V. Oznámení o postoupení a procesní nástupnictví 
 
1. O postoupení Pohledávky vyrozumí dlužníka z Pohledávky Postupitel, učiní tak ve lhůtě deseti 
pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.  
2. Žaloba o zaplacení Pohledávky je projednávána před Okresním soudem v Ústí nad Labem 
v řízení vedeném pod sp. zn. 34 C 264/2019. Postupitel se zavazuje oznámit příslušnému soudu změnu 
v osobě vlastníka Pohledávky a navrhnout soudu vydání usnesení o procesním nástupnictví na straně 
žalobce. Postupník pro ten účel podepisuje současně s uzavřením této smlouvy souhlasné prohlášení 
o vstupu do řízení a zavazuje se poskytnout Postupiteli potřebnou součinnost.  
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VI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy, 
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření. Její účinnost je vázána na splnění odkládací 
podmínky v podobě usnesení insolvenčního soudu o schválení prodeje Pohledávky mimo dražbu. 
Odkládací podmínka se má za splněnou dnem právní moci takového usnesení.  
3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po 
jednom.  
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že je jim obsah smlouvy srozumitelný, souhlasí s ním a tuto 
skutečnost svými podpisy stvrzují.  
 
 
V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
Postupitel                       Postupník 
 
 
 
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová     
Insolvenční správce STZ a.s.  

 
 


