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Naše značka: 06 5068                                                     V Bruntále dne 28.11.2012 
 
Vážení,  
 
 v návaznosti na dopis JUDr. Jiřího Freichtingera ze dne 26.5.2011, týkající se 
závěrečného vyúčtování smluv, jménem svého klienta Pavla Kubeši předkládám 
 
Věc: Vyúčtování LS č.40302031 
mezi 
Pavel Kubeša(IČ 42981727),Žlutý kopec 1982/35,79201 Bruntál, dále jen „nájemce“  
a 
S Morava Leasing,a.s. (IČ 16325460), Horní náměstí 264/18,66902 Znojmo, dále jen 
„ pronaj ímatel“ . 
 

Vzhledem k tomu, že jsme dosud neobdrželi úplné vyúčtování LS č. 40302031, které 
jsme od Vás požadovali dopisem ze dne 17.3.2011 a dále 17.5.2011, předkládáme Vám toto 
úplné vyúčtování. 

 
 Současně Vám sdělujeme, že z titulu vyúčtování výše uvedené smlouvy u vás 

evidujeme pohledávku ve výši dle tohoto vyúčtování. 
 
 Vyzýváme Vás tímto k úhradě částky: 3 862 202,82 Kč v termínu do 3 dnů. 

 
Rekapitulace vyúčtování: 

1,  Vyúčtování pohledávky pronaj ímatelem - z předčasně ukončené smlouvy č. 40302031 
ke dni 24.2.2010 (dle výzvy k úhradě pohledávky – předžalobní upomínka z 29.10.2010): 
položka částka včetně DPH 

za dobu trvání LS vyfakturované nájemné  pronajímatelem : 3 808 676,20 Kč 

za dobu trvání LS uhrazeno nájemné  nájemcem : 3 632 116,20 Kč 



vyčíslení pohledávky k nájemci z dlužného nájemného: 176 560,00 Kč 
vyčíslení pohledávky k nájemci ze smluvní pokuty k datu 
výpovědi: 23 276,85 Kč 

Celkem pohledávka S Morava Leasing, a.s. 199 836,85 Kč 
 

2,  Nárok pronaj ímatele  na doplacení částí splátek dle smlouvy  o finančním pronájmu 
budovyč. 40302031 od data výpovědi dne 24.10.2010 do konce platebního kalendáře ze 
dne 13.01.2009, smlouvy 0040302031: 

položka částka bez DPH 

neuhrazený zůstatek j istiny po datu výpovědi (anuitní 
splátky):               917 153,23 Kč  

neuhrazený zůstatek zálohy na pozemek po datu výpovědi:                 20 807,10 Kč  

celkem zůstatek po  datu výpovědi:         937 960,33 Kč  
 
 

3,  Nárok nájemce  na doplacení ceny nemovitosti: 

položka částka bez DPH 

Cena obvyklá PL ke dni12.11.2010 Pozn: Prodejní cena je 
zjištěna dle kupní smlouvy evidované Katastrálním úřadem v 
Bruntále č.j. V-2850/2010 ze dne 16.11.2010           5 000 000,00 Kč  
 
Komentář: 
 

S Morava Leasing, a.s. Znojmo jako pronajímatel má nárok na doplatek neuhrazených 
splátek (v hodnotě anuitních splátek) od data výpovědi do konce splácení dle platného 
platebního kalendáře a na doplacení vyčíslených neuhrazených splátek a vyúčtovaného penále 
před datem výpovědi smlouvy. 

 
Pavel Kubeša jako nájemce má nárok na získání nemovitosti, nebo náhradu finanční 

v hodnotě ceny nemovitosti. 
 
 Cena nemovitosti je cena obvyklá (dle zákona)  ke dni odebrání předmětu smlouvy o 

finančním pronájmu (leasingu) tj. cena, za kterou byl předmět leasingu prodán v uvedeném 
období. 
 
 
 
 
 
 



4,  Vyrovnání, vzájemné započtení pohledávek viz.body 1,2,3 
položka částka 

Nárok nájemce: cena obvyklá předmětu leasingu:           5 000 000,00 Kč  

Nárok pronajímatele na doplacení neuhrazených splátek a  
penále dle vyúčtování pronajímateli:               199 836,85 Kč  

Nárok pronajímatele na doplacení anuitních splátek:               937 960,33 Kč  

Úplné vyúčtování: 
Započtením nároků pronaj ímatele a nájemce vznikla 
pohledávka nájemce za pronaj ímatelem (zaokrouhleno na 
sta):            3 862 202,82 Kč  

 
Vyrovnání proveďte na účet Pavla Kubeši vedený u Oberbank A.G. pobočka 

Brno, číslo účtu : 3000001648/8040 ve lhůtě do 3 dnů od data vystavení tohoto 
vyúčtování. 

 
S pozdravem 
 

                                          JUDr.Vilém Urbiš 
                                                        právní zástupce  
                                                          Pavla Kubeši 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Doporučeně s dodejkou  
 
 
 


