
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. prosince 2007 č. 1385 

 
o převodu pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a   

majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín  
na Ministerstvo financí a následném postoupení těchto pohledávek a  

prodeji majetkové účasti statutárnímu městu Zlín 
 
 
 
             Vláda    
 
             I. bere na vědomí informace o postupu České konsolidační agentury při sprá-
vě pohledávek za subjekty tzv. ESSK Svit a majetkové účasti ve společnosti Svit a.s. 
Zlín obsažené v části III materiálu č.j. 1757/07; 
 
           II. schvaluje změnu příslušnosti hospodaření s majetkem státu za  podmínek 
uvedených v příloze tohoto usnesení spočívající v převodu  
 
                1. pohledávek České konsolidační agentury za společností Svit a.s. Zlín, 
IČ 00013552, společností C'Svit, a.s. - v likvidaci, IČ 47900229, společností KONTY, 
a.s. v likvidaci, IČ 63478153, společností CEBO, a.s, IČ 25548239, společností ZLÍN 
GROUP a.s. - v likvidaci, IČ 25333160 a za společností TRESO, velkoobchod obuví, 
a.s. Zlín, IČ 15547825 za celkovou úplatu ve výši 180 000 000,00 Kč a 
 
                2. 414.256 kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele společnosti 
Svit a.s. Zlín, IČ 00013552, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, ISIN 
CZ0005076653, představujících celkově 17,15% podíl na základním kapitálu společ-
nosti za kupní cenu ve výši 4.142,56 Kč, 
 
Ministerstvu financí s tím, že splatnost úplaty za převod pohledávek a majetkové účas-
ti bude stanovena do 31. ledna 2008  a smlouvy o změně příslušnosti hospodaření 
s majetkem státu nabudou účinnosti dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami  
a následné  
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                3. postoupení pohledávek uvedených v bodu II/1 tohoto usnesení za celko-
vou úplatu ve výši 180 000 000,00 Kč a  
 
                4. prodej majetkové účasti uvedené v bodu II/2 tohoto usnesení za kupní   
cenu ve výši 4.142,56 Kč, 
 
statutárnímu městu Zlín; 
 
           III. zrušuje  
 
                1. usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1205, o postoupení pohledávek 
České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti 
České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu a  
 
                2. usnesení vlády ze dne 3. října 2007 č. 1122, o změně usnesení vlády        
ze dne 25. října 2006 č. 1205, o postoupení pohledávek České konsolidační agentury 
za subjekty tzv. ESSK Svit a o prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury 
ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu; 
 
            IV. ukládá  
 
                1. ministru financí zajistit realizaci bodu II tohoto usnesení, 
 
                2. ministrům financí a spravedlnosti dořešit problematiku vypořádání tvrze-
ného Nároku na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím o prohlášení 
konkurzu na majetek společnosti Svit a.s. Zlín vůči státu. 
 
 
 
Provedou: 

ministři financí, 
spravedlnosti 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 


