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Ručitelská prohlášení

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

Vlastník čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, společnost EVORADO IMPORT, a.s., 
IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 po mnoha jednáních nabídl k prodeji čistírnu 
odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, tedy nemovité věci - pozemky, stavby a zařízení. Na straně 
kupující bude vystupovat společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, se 
sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labe, IČO: 28818334. Jedná se o obchodní společnost 
založenou městem Dvůr Králové nad Labem. Město je také jejím jediným společníkem a základní 
kapitál činí v současné době 200.000,00 Kč. Kupní cena ČOV je stanovena na částku ve výši 
120.000.000,00 Kč, přičemž k ceně pozemků a staveb bude připočtena DPH.
Prodávající vlastník ČOV s ohledem na zajištění úhrady kupní ceny, požaduje po městu Dvůr Králové 
nad Labem, jako jediném společníkovi společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad 
Labem s.r.o., ručitelský závazek, tedy že město Dvůr Králové nad Labem jako ručitel v případě, že 
kupující neuhradí řádně a včas své dluhy vůči prodávajícímu vzniklé z kupní smlouvy, uspokojí v 
rozsahu uvedeném v ručitelském prohlášení prodávající společnost EVORADO IMPORT, a.s.
Ručitelské prohlášení zavazuje ručitele k zajištění dluhu na zaplacení kupní ceny ve výši 120.000.000,00 
Kč a dluhu na zaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či náhrady škody, které vzniknou 
dlužníkovi vůči věřiteli z kupní smlouvy.
Ručitelské prohlášení je vypracováno v souladu s ust. § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník v platném znění a je předkládáno ZM k rozhodnutí v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb. zákona o obcích.
Shodné ručitelské prohlášení ve formě Dohody o ručení je zároveň součástí dokumentace k uzavření 
úvěrové smlouvy mezi společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem a 
Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen „ČSOB, a.s.“) jako poskytovatelem úvěru ve výši 
100.000.000,00 Kč, sloužícímu společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem 
jako jeden ze zdrojů pro úhradu výše uvedené kupní ceny stávající ČOV.
Přílohu tvoří i návrh kupní smlouvy s již zapracovanými úpravami, které požadovalo město a kupující.

Poznámka: Je třeba zároveň upozornit na souvislost s příslušnými ustanoveními aktuálně platných 
úvěrových smluv města s ČSOB, a.s. odkazujícími na nutnost předchozí písemné dohody s bankou 
(ČSOB, a.s.) umožnit městu na jeho majetku vznik zástavních či dalších věcných nebo závazkových 
práv ve prospěch třetích osob. O potřebě projednání a promptního vystavení příslušného povolení 
(dohody) byla již ČSOB, a.s. informována. Celá záležitost je v současné době v řešení ze strany banky.

*Usnesení má vazbu na rozpočet města:

Rok  - ORJ: , kryto: NE, částka: 00,0 Kč
Usnesení má vazbu na rozpočet města v případě možné realizace závazků města z uvedených 
ručitelských prohlášení.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. rozhoduje

1.1. v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích o přijetí 
ručitelského závazku k zajištění úhrady kupní ceny ve výši 120.000.000,00 Kč a 
nezaplacení případných úroků z prodlení, smluvních pokut či náhrady škody dlužníkem 
společností Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. se sídlem 



náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labe, IČO 28818334, vůči věřiteli společnosti 
EVORADO IMPORT, a.s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 z 
kupní smlouvy na koupi ČOV.

1.2. v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích o přijetí 
ručitelského závazku k zajištění úhrady dluhů vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve znění 
případných dodatků, ve výši jistiny 100.000.000,00 Kč, jejího příslušenství a případných 
nedostatků ve finanční dokumentaci dlužníkem společností Městské vodovody a 
kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr 
Králové nad Labe, IČO 28818334, vůči věřiteli Československé obchodní bance, a.s. se 
sídlem Radlická 333/150, 15057 Praha 5.

2. schvaluje

2.1. ručitelské prohlášení ručitele města Dvůr Králové nad Labem a věřitele společnosti 
EVORADO IMPORT, a.s., IČO 26891395, se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5 k 
zjištění dluhu, č. KTÚ/OSTA-2019/0884 dle bodu 1.1. usnesení a pověřuje starostu města 
jeho podpisem.

2.2. Dohodu o ručení č. 20190013930 ručitele města Dvůr Králové nad Labem a věřitele 
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, naše 
č. KTÚ/DOHO-2019/0896 k zajištění dluhu dle bodu 1.2. usnesení a pověřuje starostu 
města jejím podpisem.

3. ukládá

vedoucímu KTÚ-PO

3.1. předložit ručitelská prohlášení č. KTÚ/OSTA-2019/0884 a č. KTÚ/DOHO-2019/0896 
uvedená v bodě 2.1. a 2.2. usnesení, starostovi města k podpisu.

Termín: 30. 11. 2019

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Ručitelské prohlášení

Příloha č. 2 - Dohoda

ZPRACOVAL: Lokvenc Zdeněk


