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Radek Procházka

Od: jan.balik@smorava.cz

Odesláno: 1. března 2011 14:54

Komu: Radek Procházka

Kopie: jholcr@smorava.cz; dminichova@smorava.cz

Předmět: Odpověď:FW: UVER 1110900180 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 

1070500007 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070600016 - DELETE s.r.o.

Přílohy: UVER 1110900180 - DELETE s.r.o..pdf; LEASING NEMOVITOSTI 1070500007 - 

DELETE s.r.o..pdf; LEASING NEMOVITOSTI 1070600016 - DELETE s.r.o..pdf

Dobrý den pane Procházka.  
 
Předně potvrzuji přijetí úhrady 300 tis. Kč.  
 
Zmíněné nabídky, na které se odkazujete, byly kalkulovány pro případ, že dojde společností pana Karase k 
zaplacení, případně garanci zaplacení, dlužných splátek po splatnosti (k dnešnímu dni cca 1,6 mil. Kč). Dále 
vycházely z předpokladu, že pan Karas vstoupí v podzimních měsících tohoto roku do společnosti DELETE. 
Vzhledem k tomu, že ze strany pana Karase nebylo potvrzeno uhrazení Vašich pohledávek po splatnosti ani potvrzen 
zájem vstoupit do společnosti DELETE. Není možno tyto nabídky realizovat.  
 
Žádáme tedy o úhradu dlužných splátek po splatnosti, a splácení splátek dle splátkového kalendáře.  
 
S pozdravem Jan Balík  
 
Ing. Jan Balík 
prokurista, ředitel úseku správy 
S MORAVA Leasing, a.s. 
Horní náměstí 264/18, Znojmo 669 02 
IČ: 16325460 
tel:515200550 
fax:515200512 
e-mail:jbalik@smorava.cz 
 
 

Od:  Radek Procházka <prochazka@carena.cz>  
Komu:  <jholcr@smorava.cz>  
Kopie:  Balík <jbalik@smorava.cz>  
Datum:  27.02.2011 12:37  
Předmět: Spam:Spam:FW: UVER 1110900180 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070500007 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 

1070600016 - DELETE s.r.o. 
 

 
 
 
Vážený pane řediteli.  
   
Navázal bych na naše poslední schůzky, mailovou komunikaci i tento mail zaslaný ing.Karasovi.  
Zítra, tj. v pondělí 28.2. počítám s doplacením požadované částky 300 tis Kč.  
Zároveň bych požádal o změnu uvedených obchodů jak je uvedeno v přiložených návrzích i níže 
v mailu, aby mohly tyto změny platit již od 1.3.2011.  
V nejbližších dnech bych zároveň navrhl i formu a zdroje k úhradě závazků po splatnosti. 
Vzhledem ale k tomu, že se jedná o více okruhů k dlouhodobému řešení, mám to zatím ve stádiu 
rozpracovanosti. Zároveň je chci konzultovat s advokátní kanceláří.  



2

   
Pokud se týká spolupráce s ing.Karasem, není tato spolupráce zatím uzavřena. Hlavním 
pozitivem této spolupráce měl být vstup velkoobchodu pneumatik Tirex Tyre sro, jehož je 
ing.Karas spolumajitelem jako nájemce do areálu Dels, kdy by převzal prostory po společnosti 
Carena sro a zřidil zde pobočku. Tato informace byla ing.Karasem potvrzena ještě koncem ledna 
a to jsem vám i na jedné ze schůzek prezentoval. Bohužel začátkem února vlivem velkému 
nedostatku pneumatik došlo ve společnosti Tirex Tyre k revizi a odsunutí tohoto záměru. Tuto 
změnu chápu a respektuji, leč mi dosti významně změnila plány.  
V každém případě je možné, že dříve či později ing.Karas vstoupí do společnosti DELETE jako 
společník či vytvoříme novou společnou společnost. Stejně tak i Tyrex Tyre může v nějakém 
horizontu vstoupit do areálu Dels jakožto nájemce.  
   
S pozdravem  
   
ing.Radek Procházka | Delete   
   

 
   
Pod sídlištěm 1  
636 00 Brno-Židenice  
e-mail: prochazka@delete.cz  
www.delete.cz  
   
   
   
From: Ladislav Karas [mailto:ladislav.karas@seznam.cz]  
Sent: Sunday, February 20, 2011 8:30 AM 

To: 'Radek Procházka' 
Subject: FW: UVER 1110900180 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070500007 - DELETE 
s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070600016 - DELETE s.r.o.  
   
   
   
From: jholcr@smorava.cz [mailto:jholcr@smorava.cz]  
Sent: Wednesday, February 09, 2011 3:00 PM 

To: ladislav.karas@seznam.cz 
Cc: jan.balik@smorava.cz 

Subject: Fw: UVER 1110900180 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070500007 - DELETE 
s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070600016 - DELETE s.r.o.  
   
Vážený pane inženýre;  
 
v příloze Vám zasílám kalkulace úvěrových a leasingových splátek, které jsou udělány tak, abyste 
od března 2011 do prosince 2012 platil na všech smlouvách pouze úroky a od ledna 2013 je do 
splátek promítnuto i splácení jistiny. Celková splátka za všechny tři smlouvy (pouze úroků  - na 
leasingových smlouvách bez DPH) činí  211.121,85 Kč, proto jsme nerozlišovali splátku na zbytek 
roku 2011 a rok 2012.  
 
S pozdravem  
J. Holcr  
S MORAVA Leasing, a.s.  
----- Postoupil Josef Holcr/SMORAVA/CZ v 09.02.2011 14:52 -----  
Od:  Tomáš Hevera/SMORAVA/CZ  
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Komu:  Josef Holcr/SMORAVA/CZ@SMORAVA  

Datum:  09.02.2011 14:39  

Předmět: UVER 1110900180 - DELETE s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070500007 - DELETE 
s.r.o., LEASING NEMOVITOSTI 1070600016 - DELETE s.r.o. 

 
   

 

 
 
 
 
Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:  
UVER 1110900180 - DELETE s.r.o. 
LEASING NEMOVITOSTI 1070500007 - DELETE s.r.o. 
LEASING NEMOVITOSTI 1070600016 - DELETE s.r.o. 
 
Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu 
zabezpečení. Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob 
zpracování příloh. 
 
 
 
__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 5887 (20110218) __________ 
 
Tuto zpravu proveril ESET Smart Security. 
 
http://www.eset.cz  


