AB insolvence v.o.s.
insolvenční správce
Ke sp. zn.: KSPH 68 INS 3995 / 2020
Dlužník: Ivan Duška
V Praze dne 7. října 2020

Vyhlášení výběrového řízení na prodej
spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/32 pozemkových parcel v k. ú.
Radenín
I.
1. Společnost AB insolvence v.o.s., IČO: 24738115, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00
(dále jen „Insolvenční správce“) jako Insolvenční správce dlužníka Ivan Duška, nar. 2. července 1969,
bytem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Zárybská 2274, PSČ 250 01, Okres Praha-východ (dále jen
„Dlužník“) v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS
3995/2020 (dále jen „Insolvenční řízení“) vyhlašuje výběrové řízení na prodej níže uvedených
nemovitostí ve vlastnictví Dlužníka za dále stanovených podmínek.
2. Součástí majetkové podstaty Dlužníka jsou následující nemovité věci:
- spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 5/32 pozemkové parcely č. 782/21;
- spoluvlastnický podíl ve výši ideálních 5/32 pozemkové parcely č. 782/31;
to vše v k. ú. Radenín, zapsáno na LV č. 228, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrální pracoviště Tábor (dále jen „Nemovitosti“).
3. Dne 22. září 2020 udělil Krajský soud v Praze pokyn Insolvenčnímu správci, aby Nemovitosti byly
zpeněženy mimo dražbu, a to za podmínek:
a) insolvenční správce je povinen nabídku prodeje zveřejnit po dobu alespoň jednoho měsíce,
b) realizace prodeje nejdříve po uplynutí lhůty k nabídce předmětu prodeje za cenu
nejvýhodnější nabídky v místě a čase prodeje,
c) úhrady kupní ceny předem nebo při podpisu písemné kupní smlouvy na účet insolvenčního
správce,
d) insolvenční správce neprodá věci osobám uvedeným v ust. § 295 IZ,
e) insolvenční správce může odmítnout všechny nabídky.
II.
1. Insolvenční správce vyhlašuje výběrové řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce o koupi shora
uvedených Nemovitostí při stanovení níže uvedených podmínek výběrového řízení upravujících
některá práva a povinnosti zájemců, jež vyplývají z jejich účasti na výběrovém řízení. Další práva a
povinnosti stran týkající se úplatného převodu Nemovitostí budou upraveny ve smluvní dokumentaci,
jež bude uzavřena s vybraným zájemcem.
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2. Navrhované znění kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným zájemcem (zájemci) a jejímž
předmětem bude úplatný převod Nemovitostí z Dlužníka na vybraného zájemce, tvoří přílohu
č. 1 těchto podmínek (dále jen „Kupní smlouva“).
III.
1.

Insolvenční správce jedná v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „IZ“).

2. Očekávaná minimální kupní cena za prodej Nemovitostí je stanovena ve výši 24.600,- Kč (slovy:
Dvacetčtyřitisícšestsetkorunčeských).
3. Nabídky na koupi Nemovitostí zasílejte na adresu sídla Insolvenčního správce – AB insolvence v.o.s.,
Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00.
4. Termín doručení nabídek:

13. listopadu 2020 do 10:00 hod.

5. Nabídky musí být doručeny v zapečetěné obálce označené heslem „Výběrové řízení – Ivan Duška –
Radenín“. Obálka musí být upravena proti neoprávněné manipulaci například samolepící etiketou,
přes kterou bude uveden podpis zájemce/osoby oprávněné jednat za zájemce.
6. Možnost vyjádřit zájem o koupi Nemovitostí má tuzemská či zahraniční právnická či fyzická osoba,
která splní následující kritéria:
a) není v úpadku, ani proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči ní vydáno
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;
b) nebyl vůči ní prohlášen konkurs, ani proti ní nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací
řízení nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;
c) nebyla na její majetek nařízena exekuce, ani proti ní nebylo zahájeno exekuční řízení;
d) nebylo vůči ní zahájeno řízení obdobné českému řízení konkursnímu, insolvenčnímu,
vyrovnacímu, exekučnímu, a to dle zahraničních právních předpisů;
e) není v likvidaci ani v procesu obdobném likvidaci podle zahraničních právních předpisů;
f) není osobou, která nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty Dlužníka dle § 295 IZ.
7. Zájemce musí splňovat podmínky účasti po celou dobu trvání výběrového řízení. Zájemce je povinen
oznámit Insolvenčnímu správci každou změnu skutečností rozhodných pro posouzení, zda splňuje
podmínky účasti ve výběrovém řízení, k níž dojde v jeho průběhu, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 5 dnů, poté, kdy tato změna nastala a případně ji doložit originálem či úředně
ověřenou kopií příslušné listiny.
8. Nabídky musí obsahovat následující informace a listiny:
a)

b)
c)

přesné označení zájemce, tj. je-li zájemcem právnická osoba: obchodní firma, resp. název, sídlo,
IČO, osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, vše doložené výpisem z obchodního nebo
jiného rejstříku, ve kterém je zájemce zapsán; je-li zájemcem fyzická osoba nezapsaná
v obchodním rejstříku: jméno a příjmení, IČO (u nepodnikatele rodné číslo) a trvalé bydliště, vše
doložené kopií živnostenského oprávnění (u nepodnikatele kopií občanského průkazu);
výši nabízené kupní ceny;
podmínky výběrového řízení podepsané zájemcem; podpisem podmínek výběrového řízení
zájemce potvrzuje, že se s podmínkami výběrového řízení včetně jejich příloh seznámil a že
s nimi souhlasí;
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d)

tři podepsané stejnopisy Kupní smlouvy; jeden ze stejnopisů Kupní smlouvy musí obsahovat
ověřený podpis zájemce; zájemce není oprávněn do textu smlouvy jakkoli zasahovat, s výjimkou
doplnění svých identifikačních údajů a výše Kupní ceny;
kontaktní údaje zájemce, tj. telefonní číslo, adresa a e-mail;
čestné prohlášení zájemce o tom, že splňuje příslušné podmínky uvedené v odst. 6. tohoto
článku.

e)
f)

9. Zájemce bere na vědomí, že veškerá komunikace, jejíž povaha to umožňuje, bude probíhat
prostřednictvím e-mailu.
IV.
1. Zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější („Vybraný zájemce“), je povinen do 5
dnů ode dne, kdy mu bylo Insolvenčním správcem prostřednictvím e-mailu oznámeno, že se stal
Vybraným zájemcem, uhradit na bankovní účet Insolvenčního správce č. 4211323844/6800 vedený u
Sberbank CZ, a.s. (dále jen „Účet Insolvenčního správce“) jím navrženou kupní cenu. Kupní smlouva
bude uzavřena do 5 dnů ode dne, kdy bude na Účet Insolvenčního správce připsána celá kupní cena,
pokud se Insolvenční správce s Vybraným zájemcem nedohodnou jinak. Vybraný zájemce je povinen
do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo Insolvenčním správcem prostřednictvím e-mailu oznámeno, že se stal
Vybraným zájemcem, uhradit na Účet Insolvenčního správce krom jím navržené kupní ceny rovněž
částku odpovídající výši správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do
katastru nemovitostí nebo doručit Insolvenčnímu správci kolek odpovídající hodnoty.
2. Pokud zájemce poruší podstatným způsobem tyto podmínky nebo jakkoli zmaří prodej Nemovitostí,
je zájemce povinen uhradit Insolvenčnímu správci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na
smluvní pokutu vzniká Insolvenčnímu správci okamžikem porušení těchto podmínek ze strany
zájemce. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce
požadovat náhradu škody v plné výši. Za podstatné porušení těchto podmínek se považuje zejména
jakákoliv z níže uvedených situací:





kupní smlouva, kterou zájemce předkládá v rámci své nabídky podle čl. III. odst. 8. písm. d)
těchto podmínek, je z důvodů na straně zájemce neplatná;
zájemce, který bude vybrán jako Vybraný zájemce, neučiní kroky směřující k převodu
vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího;
zájemce, který se stane Vybraným zájemcem, v rozporu s těmito podmínkami nesplní svůj
závazek uhradit na Účet Insolvenčního správce jím navrženou kupní cenu ve lhůtě uvedené
v čl. IV. odst. 1. shora
zájemce podá nepravdivé čestné prohlášení předkládané dle sekce III. odst. 8. písm. f) těchto
podmínek.

3. Pro případ, že Vybranému zájemci vznikne povinnost zaplatit Insolvenčnímu správci smluvní pokutu,
Vybraný zájemce a Insolvenční správce se tímto dohodli, že Insolvenční správce je oprávněn započíst
svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty proti i dosud nesplatné pohledávce zájemce na vrácení
kupní ceny.
V.
1. Obálky s nabídkami budou otevřeny Insolvenčním správcem dne 13. listopadu 2020 v 11.00 hod.
v sídle Insolvenčního správce. Všichni zájemci, kteří předložili nabídku na koupi Nemovitostí, mají
právo se otevírání obálek zúčastnit.
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2. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude zájemci navrhovaná výše kupní ceny. Insolvenční správce
v protokolu z otevírání obálek uvede, zda vyhodnotí nabídky bezprostředně po otevření obálek nebo
zda tak učiní v dodatečné lhůtě. Nabídky budou vyhodnoceny nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Insolvenční správce posoudí po formální a obsahové stránce, zda jsou nabídky v souladu s těmito
podmínkami. V případě, že nabídka podaná zájemcem předepsané obsahové nebo formální
náležitosti nebude splňovat, má Insolvenční správce právo vyzvat zájemce k doplnění či opravě
nabídky, to však jen v případě, že by doplněním či opravou nebyl příslušný zájemce nespravedlivě
zvýhodněn. Insolvenční správce má právo (nikoliv však povinnost) zahrnout do hodnocení i takovou
nabídku, která nebude splňovat všechny náležitosti požadované těmito podmínkami, budou-li tyto
nedostatky dle názoru Insolvenčního správce pouze nepodstatné a nebudou-li bránit v posouzení její
výhodnosti.
4. Správce je oprávněn dle okolností vyloučit:
a) nabídky nesplňující náležitosti stanovené v podmínkách výběrového řízení, zejména ve
smyslu ustanovení čl. III. odst. 8. těchto podmínek,
b) nabídky, které byly na určenou adresu doručeny po uplynutí doby určené k podávání
nabídek (čl. III. odst. 4. těchto podmínek).
O vyloučení nabídek a důvodech vyloučení vyrozumí Insolvenční správce příslušné zájemce e-mailem
do 5 pracovních dnů ode dne otevírání obálek.
5. Všichni zájemci, kteří podali ve výběrovém řízení své nabídky, budou o jeho výsledcích informováni
emailem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhodnocení nabídek. Výsledky výběrového řízení
budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Insolvenčního správce www.abinsolvence.cz.
6. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, a to zejména v případě, že by
žádná z navrhovaných kupních cen nedosáhla výše doporučené minimální kupní ceny dle č. III. odst.
2. těchto podmínek.
7. Insolvenční správce má právo, nikoliv však povinnost, provést z podaných nabídek výběr zájemců,
kteří budou vyzváni k navýšení nabízené kupní ceny. Výzvu k navýšení nabízené kupní ceny lze činit
opakovaně.
VI.
1. Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční
správce o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí.
Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny,
nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, uplatní
se v plném rozsahu ustanovení čl. IV. odst. 2. a 3. těchto podmínek. Insolvenční správce následně
informuje v pořadí dalšího zájemce.
2. Zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí, se od okamžiku
informování Insolvenčním správcem dle odst. 1. tohoto článku považuje dále za Vybraného zájemce.
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3. Zájemce prohlašuje, že se seznámil se zněním podmínek a souhlasí s nimi, což stvrzuje jejich
podpisem. Ke svému podpisu je zájemce povinen uvést své jméno/svůj název, své rodné/identifikační
číslo a své bydliště/sídlo.

Příloha:

Kupní smlouva

_______________________
AB insolvence v.o.s.
insolvenční správce
dlužníka Ivana Dušky
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Zájemce
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