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Výzva k podávání nabídek na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky 

(Podmínky nabídkového řízení) 

 

 

Usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 99 INS 27647/2016-A-21 ze dne 4. 1. 2018 byl zjištěn 

úpadek a na dlužníka ALI-FRIGO s.r.o., IČ 29000076, se sídlem Jankovcova 1057/6, 170 00 Praha 7 

(dále jen „Dlužník“) a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl v tomto 

řízení ustanoven Mgr. Emil Fischer (dále jen „Správce“).  

 

 

Součástí majetkové podstaty Dlužníka je splatná pohledávka na zaplacení náhrady škody, a to za panem 

Václavem Fojtíkem, dat. nar. 6. 3. 1966, bytem Školní náměstí 341/7, Předletice, 400 01 Ústí nad 

Labem. Pravomocným a vykonatelným Rozsudkem č.j. 80 Cm 197/2018-22 vydaným dne 18. listopadu 

2019 ve znění Opravného usnesení č.j. 80 Cm 198/2018-35 ze dne 23. června 2020, byla panu Václavu 

Fojtíkovi uložena povinnost zaplatit částku 1 617 091,21 Kč a 393 393,04 EUR s příslušenstvím (dále 

jen „Pohledávka“) 

 

K vymožení pohledávky je vedena exekuce soudním exekutorem Mgr. Pavlem Enderem, Exekutorský 

úřad Ostrava, se sídlem Fügnerova 818/8, Ostrava, PSČ 702 00, pod sp. zn. 162 EX 276/20.  

 

Insolvenční správce nabízí k odkoupení z majetkové podstaty Dlužníka Pohledávku a účelem 

poptávkového řízení je vybrat zájemce, který předloží nejvyšší nabídku za postoupení Pohledávky. 

Prodej Pohledávky proběhne způsobem uvedeným v těchto podmínkách nabídkového řízení.  

 

Usnesením MSPH 99 INS 27647/2016-B-34 ze dne 19. 10. 2020 vyslovil insolvenční soud jak 

v působnosti soudu, tak i v působnosti věřitelského orgánu, souhlas s prodejem Pohledávky mimo 

dražbu.  

 

Předmět nabídky: 

Předmětem nabídky je shora specifikovaná Pohledávka 

 

 

Podmínky podávání nabídek: 

• nabídkového řízení se nemohou účastnit osoby, u nichž je dána překážka ve smyslu ustanovení § 

295 insolvenčního zákona;  

• rozhodujícím kritériem je výše nabídnuté kupní ceny za Pohledávku; 

• Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku; 

• Insolvenční správce si vyhrazuje právo jednat se 2 nabízejícími, kteří podali nejvyšší nabídky o 

zvýšení ceny za Pohledávku;  

• nabídka nabízejícího nesmí být jakkoli podmíněná; 

• platnost nabídky nesmí být omezená méně než 60 dny; 
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• nabízející bude o vyhodnocení jeho nabídky informován do 21 dnů od skončení lhůty pro podání 

nabídek; 

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

Insolvenčnímu správci; 

• bude-li vybrána nabídka nabízejícího jako vítězná a rozhodne-li se Insolvenční správce uzavřít 

s nabízejícím smlouvu o postoupení Pohledávky, bude mezi Insolvenčním správcem a nabízejícím 

uzavřena smlouva o postoupení Pohledávky, jejíž obsah bude shodný s textem vzorové smlouvu o 

postoupení pohledávky, jež tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek nabídkového řízení s tím, že do 

smlouvy bude doplněna specifikace kupujícího a výše kupní ceny za Pohledávku; 

• nabízející je oprávněn do 5 dnů od okamžiku, kdy mu Insolvenční správce doručí oznámení o tom, 

že s ním uzavře smlouvu o postoupení Pohledávky, podat Insolvenčnímu správci připomínky 

k obsahu smlouvy. Insolvenční správce je oprávněn, nikoliv však povinen, tyto připomínky do 

smlouvy zapracovat. V případě, že Insolvenční správce neakceptuje připomínky nabízejícího, je 

nabízející povinen uzavřít smlouvu o postoupení Pohledávky v podobě, jež tvoří přílohu č. 1 těchto 

podmínek; 

• nabízející je povinen do podepsat smlouvu o postoupení Pohledávky nejpozději do 10 dnů od 

okamžiku, kdy jej Insolvenční správce vyzve k uzavření smlouvy.  

• úplatu za postoupení Pohledávky je nabízející, který byl vyzván k uzavření smlouvy o postoupení 

Pohledávky, uhradit před uplynutím lhůty k uzavření Smlouvy o postoupení Pohledávky na účet č. 

2111020281/2700. Insolvenční správce podepíše Smlouvu o postoupení Pohledávky až poté, kdy 

bude na shora uvedený účet připsána celá úplata za postoupení Pohledávky; 

• v případě, že nabízející neuhradil úplatu za postoupení Pohledávky ve lhůtě uvedené výše, je 

Insolvenční správce oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy o postoupení Pohledávky nabízejícího, 

jehož nabídka byla druhá nejvyšší a tím i k úhradě úplaty za postoupení Pohledávky; 

• nabídka se předkládá v uzavřené obálce zřetelně označené „ALI-FRIGO - Nabídka Pohledávka, 

NEOTVÍRAT“; 

• Insolvenční správce si vyhrazuje změnu těchto podmínek, a to až do okamžiku uzavření smlouvy 

o postoupení Pohledávky; 

• nabízející nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky; 

• Insolvenční správce si vyhrazuje právo vyzvat nabízejícího k odstranění drobných formálních vad 

nabídky; 

• nabízející nemají právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky; 

 

 

Lhůta pro podání nabídek: 

• nabídky se doručují prodávajícímu insolvenčnímu správci v písemné podobě na adresu jeho sídla 

U Prašné Brány 1078/1, 110 00 Praha 1 poštou, případně po předchozí domluvě s Insolvenčním 

správcem osobně; 

• poslední den lhůty pro podání nabídek je 15. 12. 2020 do 10.00 hodin; 

• rozhoduje datum doručení prodávajícímu Insolvenčnímu správci. 
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Nabídka musí obsahovat: 

• identifikační údaje týkající se osoby nabízejícího (jméno a příjmení či název společnosti, bydliště 

či sídlo, rodné číslo a datum narození nebo IČ, e-mailová adresa); 

• identifikaci Pohledávky; 

• cenu, vyjádřenou alespoň číslem, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány; 

• řádně podepsané a datované Prohlášení nabízejícího, že akceptuje tyto podmínky nabídkového 

řízení Insolvenčního správce na prodej Pohledávek ze dne 12. 11. 2020;    

• pokud návrh předkládá nabízející v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci 

nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit;  

• nabídka musí být datována a řádně podepsána zájemcem či jeho zástupcem;  

• nabídka musí být předložena v českém jazyce. 

 

V Praze dne 12. 11. 2020 

 

 

 

Mgr. Emil Fischer   

Insolvenční správce                       
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