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Výzva k podávání nabídek na odkup železniční vlečky 

Podmínky nabídkového řízení 

(dále jen „Podmínky“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 43 INS 9279/2015-A-30, KSUL 43 INS 

9279/2015-B-1 ze dne 2. 12. 2016 byl zjištěn úpadek dlužníka Teplická strojírna s.r.o., IČO 254 

52 011, se sídlem Hřbitovní 723, 415 03 Teplice (dále jen „Dlužník“). Insolvenčním správcem byl 

v tomto řízení ustanoven usnesením č.j.: KSUL 43 INS 9279/2015-B-7 ze dne 23. 1. 2017 Mgr. 

Emil Fischer (dále také „Insolvenční správce“). Usnesením KSUL 43 INS 9279/2015-B-23 ze dne 

23. 5. 2017 byl na majetek Dlužníka prohlášen konkurs.  

  

2. Součástí majetkové podstaty Dlužníka je i železniční vlečka sepsaná v soupisu majetkové podstaty 

ze dne 27. 4. 2020 pod č. n1, (dále jen „Předmět koupě“). Předmět prodeje je prodáván, jak stojí 

a leží. Přesnější vymezení Předmětu koupě je uvedeno v návrhu kupní smlouvy, která tvoří Přílohu 

č. 1 Podmínek. 

 

3. Insolvenční soud rozhodl o prodeji Předmětu koupě mimo dražbu usnesením č.j.: KSUL 43 INS 

9279/2015-B-90 ze dne 2.6.2020, po předchozím souhlasu věřitelského výboru. 

 

4. Předmět prodeje je umístěn na pozemku společnosti PH-Real a.s., RC/ICO: 27339211, Krupská 

17/29, 415 01 Teplice, č. parc. 625/1 v k.ú. Teplice - Řetenice. 

 

II. 

Účast v nabídkovém řízení  

1. Nabídkového řízení se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné a 

právnické osoby, které splní Podmínky nabídkového řízení (dále jen „Zájemce“). 

 

2. Nabídkového řízení se nesmí účastnit osoby vymezené v ustanovení § 295 zákona č. 186/2006 Sb., 

Insolvenční zákon. 

 

III. 

Právo zrušit nabídkové řízení 

Nabídkové řízení není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Podmínky 

bez udání důvodu zrušit, a to až do okamžiku uzavření kupní smlouvy s vítězným Zájemcem, jakož i 

právo měnit tyto Podmínky nabídkového řízení, a to i v průběhu nabídkového řízení. Zájemce nemá 

v této souvislosti právo uplatňovat vůči Vyhlašovateli jakékoliv nároky na náhradu škody, které by mu 

v případě změny Podmínek nebo zrušení nabídkového řízení, nebo neuzavřením kupní smlouvy 

případně vznikly.  

IV. 

Prohlídky Předmětu koupě 

1. Předmět koupě je volně dostupný. 
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V. 

Obsah nabídky a lhůta pro podávání nabídek 

1. Nabídky v tomto nabídkovém řízení se doručují Vyhlašovateli v písemné podobě na adresu jeho 

sídla U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 poštou, případně po předchozí domluvě 

s Vyhlašovatelem, osobně. Nabídka se předkládá v uzavřené obálce zřetelně označené „Nabídka 

na odkup – VLEČKA, NEOTVÍRAT“. 

 

2. Poslední den lhůty pro podání nabídek je 31. 7. 2020 do 12.00 hodin. Rozhoduje datum doručení 

Vyhlašovateli. 

 

3. Nabídka musí obsahovat: 

• identifikační údaje Zájemce (jméno a příjmení Zájemce, nebo obchodní firmu Zájemce, sídlo 

Zájemce a IČO Zájemce) a skutečnost, zda je Zájemce plátcem DPH; 

• identifikaci Předmětu koupě, a to alespoň odkazem na Podmínky tohoto nabídkového řízení; 

• navrhovanou kupní cenu za celý Předmět koupě vymezený v čl. I odst. 2 těchto Podmínek bez 

DPH a je-li Zájemce plátcem DPH také včetně DPH. Kupní cena a jednotlivé její součásti budou 

vyjádřeny alespoň číslem, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány; 

• řádně podepsané a datované Prohlášení Zájemce, že akceptuje tyto Podmínky nabídkového 

řízení Vyhlašovatele na prodej Předmětu koupě ze dne 2. 7. 2020, včetně všech případných 

změn Podmínek, k nimž došlo před podáním nabídky;    

• e-mailový kontakt Zájemce, na nějž mu bude doručována korespondence ze strany 

Insolvenčního správce v záležitostech týkajících se tohoto nabídkového řízení. 

• nabídka musí být datována a podepsána Zájemcem, nebo jeho zástupcem. Pokud návrh 

předkládá Zájemce v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného 

dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit.  

 

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje podle svého uvážení právo vyzvat Zájemce k odstranění drobných 

formálních vad nabídky. 

 

5. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a platnost nabídky nesmí být omezená méně než 

60 dny ode dne posledního dne k podání nabídek v tomto nabídkovém řízení. 

 

6. Nabídka Zájemce nesmí být jakkoliv podmíněna. 

 

VI. 

Kupní smlouva a zaplacení kupní ceny 

1. Bude-li vybrána nabídka Zájemce jako vítězná a rozhodne-li se Insolvenční správce uzavřít 

se Zájemcem kupní smlouvu, bude mezi Insolvenčním správcem a Zájemcem uzavřena kupní 

smlouva, jejíž obsah bude shodný s textem vzorové kupní smlouvy, jež tvoří přílohu č. 1 těchto 

Podmínek s tím, že do kupní smlouvy bude doplněny identifikační údaje kupujícího a výše kupní 

ceny. 

 

2. Zájemce je oprávněn do 5 dnů od okamžiku, kdy mu Insolvenční správce doručí oznámení ve 

smyslu čl. VI odst. 3 těchto Podmínek podat Insolvenčnímu správci připomínky k obsahu kupní 
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smlouvy, a to formou revizního textu ve formátu Microsoft Word oproti návrhu kupní smlouvy, jež 

tvoří přílohu č. 3 těchto podmínek. Zájemce zašle Insolvenčnímu správci připomínky ke smlouvě 

na adresu office@ak-fischer.cz. Insolvenční správce je oprávněn, nikoliv však povinen tyto 

připomínky do kupní smlouvy zapracovat a doručit Zájemci finální znění kupní smlouvy do 5 dnů 

od okamžiku, kdy Zájemce doručí připomínky k návrhu kupní smlouvy Insolvenčnímu správci. 

V případě, že Insolvenční správce neakceptuje připomínky Zájemce nebo je akceptuje pouze zčásti, 

je Zájemce povinen uzavřít kupní smlouvu v podobě, v níž Insolvenční správce zaslal Zájemci 

upravený návrh kupní smlouvy dle předcházející věty a v případě, že Zájemce nebude mít k návrhu 

kupní smlouvy připomínky, v podobě, jež tvoří Přílohu č. 1 těchto Podmínek. 

 

3. V případě, že se Insolvenční správce rozhodne uzavřít ze Zájemcem smlouvu, oznámí mu tuto 

skutečnost dopisem, případně emailem, v němž jej vyzve k zaplacení kupní ceny.  Zájemce je na 

základě tohoto dopisu Insolvenčního správce povinen uhradit doplatek kupní ceny, a to do 15 dnů 

od okamžiku, kdy mu byla výzva Insolvenčního správce doručena. Zájemce je dále nejpozději do 

5 dnů od okamžiku, kdy uhradí doplatek kupní ceny podepsat kupní smlouvu ve znění, jež mu 

předal Insolvenční správce dle čl. VI odst. 2 těchto Podmínek a doručit podepsaný návrh kupní 

smlouvy Insolvenčnímu správci.  

 

4. Insolvenční správce nepodepíše kupní smlouvu se Zájemcem, jejímž předmětem bude převod 

vlastnického práva k Předmětu koupě dříve, než v okamžiku, kdy bude připsána kupní cena bez 

DPH na účet uvedený v čl. V odst. 1 těchto Podmínek a Zájemce neprokáže Insolvenčnímu správci, 

že uhradil daň z přidané hodnoty příslušnému daňovému úřadu ve smyslu ustanovení čl. VI odst. 6 

těchto Podmínek. Insolvenční správce není povinen podepsat kupní smlouvu v případě, že ji před 

tím nepodepsal Zájemce, a to ve znění podle čl. VI odst. 2 těchto Podmínek.  

 

5. Kupní cena za Předmět koupě může být uhrazena pouze v zákonných penězích, korunách českých 

převodem na bankovní účet uvedený v čl. V odst. 1 těchto podmínek, vyloučeno je započtení či 

platba směnkou. 

 

6. Dlužník je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

(dále jen „ZDPH“). Vzhledem k této skutečnosti, je-li Zájemce plátcem daně z přidané 

hodnoty, bude Zájemce v souvislosti s úhradou DPH postupovat podle ustanovení § 109a 

ZDPH a uhradí daň z přidané hodnoty přímo příslušnému finančnímu úřadu.  

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Účastníci nabídkového řízení výslovně souhlasí s tím, že o jejich nabídce budou informováni 

věřitelé Dlužníka a insolvenční soud, resp. jejich nabídky a informace o průběhu výběrového řízení 

mohou být po uzavření tohoto výběrového řízení zveřejněny v insolvenčním rejstříku České 

republiky. 

 

2. Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyloučit nabídky osob, které dříve nesplnily závazky vůči 

Insolvenčnímu správci. 

 

3. Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 
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4. Insolvenční správce nebude zajišťovat ani demontáž a ani odvoz Předmětu koupě. 

 

5. Toto nabídkové řízení a právní vztahy z něj vzniklé se řídí českým právem a jakékoli spory vzniklé 

na základě a v souvislosti s tímto nabídkovým řízením se řídí českým právem a budou rozhodovány 

před příslušným soudem České republiky. 

 

V Praze dne 2. 7. 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Emil Fischer 

insolvenční správce 

Teplická strojírna s.r.o. 
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