
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
    

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. prosince 2007 č. 1411 

 
o uzavření dohody o narovnání mezi společností GALILEO REAL, k.s. a 

švýcarskou bankou UBS A.G. 
 
 
 
             Vláda    
 
             I. bere na vědomí informace o návrhu na uzavření dohody o narovnání        
mezi společností GALILEO REAL, k.s. a švýcarskou bankou UBS A.G., obsažené 
v části II a III materiálu č.j. 1808/07; 
 
            II. souhlasí v souladu se zákonem č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agen-
tuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 
                1. s uzavřením dohody o narovnání mezi společností GALILEO REAL, k.s. 
a švýcarskou bankou UBS A.G (dále jen „Dohoda“), jejímž obsahem jsou tyto základ-
ní smluvní podmínky  
 
                    a) banka UBS A.G. uhradí společnosti GALILEO REAL , k.s. částku ve 
výši cca 420 mil. Kč, která se skládá z částky:  
 
                        aa) 404 mil. Kč, která bude uhrazena do 7 pracovních dnů ode dne 
účinnosti Dohody, 
 
                        ab) 890.004,- USD, která bude uhrazena po deblokaci finančních pro-
středků uložených na účtu společnosti Draxton Investments Ltd., vedeného u banky 
UBS A.G., 
 
                    b) společnost GALILEO REAL , k.s. vezme po vrácení částky               
404 mil. Kč zpět žalobu proti bance UBS A.G., podanou dne 29. srpna 2006 u curyš-
ského obchodního soudu, 
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                    c) společnost GALILEO REAL, k.s. jako součást Dohody převede své 
nároky vůči MUDr. Skořepovi, Draxton Investments Ltd. anebo Quentor Holding, 
S.A., které vznikly v souvislosti se ztrátou částky 500 mil. Kč, na banku UBS A.G., 
která tyto nároky bude dále vymáhat prostřednictvím externí nezávislé agentury      
odsouhlasené společností GALILEO REAL, k.s. s tím, že výtěžek vymáhání bude po 
odečtení nákladů rozdělen mezi účastníky Dohody v poměru 1:1 a dále s tím, že spo-
lečnost GALILEO REAL, k.s. může získat maximální celkovou částku ve výši      
558,5 mil. Kč, 
 
                2. s tím, že společnost GALILEO REAL, k.s. nebude aktivně vymáhat            
svou pohledávku za společností Chancery Nominees B.V., vzniklou z titulu nároku         
GALILEO REAL, k.s. na úhradu ztráty, jejíž výše k 31. prosinci 2006 činila 
598 487 528,77 Kč s tím, že do 30. září 2008 bude rozhodnuto o dalším nakládání se 
společností GALILEO REAL, k.s.; 
 
           III. ukládá ministru financí zajistit prostřednictvím České konsolidační agentu-
ry realizaci bodu II tohoto usnesení. 
 
 
 
Provede: 

ministr financí 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

  

  


