
 
My níže uvedení 

  

JAN KVÁŠ,   spol. Malý Janek Praha s.r.o. 
 a se sídlem Starochodovská 2338/66,14900 
  IČ : 06320791 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným 

Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 280179   

 

  tímto v souladu s ust. § 2018 an. zákona č. 89/2012 Sb. (dále též jako Obč.Z.) a ve spojení s ust. čl. XII. 
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání S TECHNOLOGICKÝM ZAŘÍZENÍM 
MINIPIVOVARU A KUCHYNĚ ze dne 28.7.2017, ve znění její změny ze dne 5.10.2018 a změny ze dne 
29.1.2021 (dále též jako Nájemní smlouva“),  
 

PROHLAŠUJEME, 
 
a to městu Přeštice, IČO : 00257125, DIČ : CZ00257125, se sídlem Masarykovo nám. 107, 33401 

Přeštice (dále jen jako „věřitel“), že tohoto věřitele plně uspokojíme, jestliže jakékoliv peněžité závazky 
vzniklé společnosti PCP BREWERY s.r.o., IČO : 05449715 se sídlem Masarykovo nám. 311, , 334 
01 Přeštice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 
33287 (dále též jako „dlužník“) a plynoucí z Nájemní smlouvy, jakož i z porušení této Nájemní smlouvy, 
neuhradí tento dlužník. Zejména (nikoliv výlučně) jsme pak srozuměni s tím, že případně takto uspokojíme 
věřitelovo právo na plnění nájemného, služeb spojených s užívání pronajatého prostoru, licenčních 
poplatků, smluvních pokut, atp., neuhradí-li je dlužník. Prohlašujeme též městu Přeštice, že jej jako věřitele 
plně uspokojíme též, pokud mu vzniknou jakákoliv práva za dlužníkem na plnění v důsledku zrušení 
Nájemní smlouvy, v důsledku její zdánlivosti či neplatnosti, popřípadě též z odporovatelných, resp. 
odporovaných právních jednání spojených s Nájemní smlouvou, neuhradí-li je ve stanovené lhůtě, či u 
závazků budoucích, ve lhůtě jejich splatnosti, dlužník. V tomto smyslu se ručení vztahuje mimo jiné i na 
závazek dlužníka dle čl. B odst. 3 Dohody ze dne 29.1.2021.  
 
    
 

V Přešticích dne 29.1.2021 
 

 

 

 

---------------------------------------    ------------------------------------------- 
JAN KVÁŠ      spol. Naše Pivovary, s.r.o. 
       jednatel – Jiří Janeček 
 

 

 

 

 Město Přeštice toto rukojemství a tyto rukojemce přijímá 

 

 

------------------------------------ 

Město Přeštice 


