
Prodej mimo veřejnou dražbu. 

Nabídka na úplatné postoupení pohledávky z majetkové podstaty dlužníka STZ a.s. 
IČO 272 94 099, se sídlem Žukovova 100/27, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem,  

a jeho podmínky (dále také jen „Podmínky“) 

 

Vyhlašovatel: 
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová 
se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00 
insolvenční správce dlužníka  
STZ a.s. 
IČ: 272 94 099 
se sídlem: Ústí nad Labem, Žukovova 100 
Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. KSUL 46 INS 
10249/2010 
 
A. Insolvenční řízení  
1.1. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.  KSUL 46 INS 10249/2010-A-37 ze 

dne 17.12.2010 byl zjištěn úpadek společnosti STZ a.s. IČO 272 94 099, se sídlem 
Žukovova 100/27, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, (dále také jen „dlužník“ nebo 
„STZ a.s.“). Na majetek dlužníka byl týmž usnesením insolvenčního soudu  prohlášen 
konkurs.  

1.2. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.  KSUL 46 INS 10249/2010-B-166 ze 
dne 9.5.2019 byl vyhlašovatel ustanoven insolvenčním správcem dlužníka.  

1.3. Vyhlašovatel rozhodl o zpeněžení pohledávky prodejem mimo veřejnou dražbu a tímto 
stanoví podmínky prodeje. 

 
B. Vymezení pohledávky k postoupení 
1.1. Jedná se o pohledávku majetkové podstaty STZ a.s. vůči Spolku pro chemickou a hutní 

výrobu, akciová společnost, IČO 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 
1930/86, PŠC 40032 (dále jen „Spolek“), ve výši jistiny 200.000.000,- Kč (slovy: dvě stě 
milionů korun českých) spolu s úroky z prodlení z částky 200.000.000,-Kč v zákonné 
výši od 7.10.2009 do zaplacení (dále jen „pohledávka“).  

1.2. Pohledávka je uplatňována z titulu bezdůvodného obohacení na straně Spolku.  
1.3. Pohledávka je vedena pod položkou 8002 soupisu majetkové podstaty dlužníka, ve výši 

316.837.948,95 Kč zahrnující úrok z prodlení vyčíslený ke dni 14.9.2017.  
1.4. Insolvenční soud vyslovil usnesením čj. KSUL 46 INS 10249/2010-B-237, ze dne 

22.8.2022, svůj souhlas se zpeněžením pohledávky prodejem mimo dražbu. 
 
C. Podmínky prodeje pohledávky mimo veřejnou dražbu  
1. Účastnictví  
1.1. Účastníkem prodeje mimo veřejnou dražbu může být toliko plně svéprávná fyzická osoba 

či právnická osoba (dále také jen „účastník“). Účastníkem nemůže být žádná osoba, která 
je, nebo v minulosti byla, v postavení člena orgánů dlužníka, jeho vedoucím 
zaměstnancem, nebo osobou takovým osobám blízkou. Účastníkem nemůže být ani osoba 
dlužníku blízká, dlužníka ovládající, nebo jím ovládaná, nebo osoba blízká některé 



z uvedených osob. Účastníkem dále nemůže být osoba, která se přímo a/nebo nepřímo 
podílela na vzniku pohledávky, ani osoba, vůči které je vedeno řízení před Krajským 
soudem v Praze pod sp. zn. 1 T 61/2021 a/nebo Krajským soudem v Ústí nad Labem 
sp.zn. 49 T 8/2021.  

1.2. Účastníkem je každý, kdo se účastní prodeje pohledávky mimo veřejnou dražbu (byť i jen 
ve fázi předinvestiční prověrky pohledávky) postupem podle těchto pravidel insolvenčního 
správce STZ a.s. 

 
2. Podmínky prodeje pohledávky  
2.1. Pohledávka je prodávána mimo veřejnou dražbu. 
2.2. Pohledávka je prodávána jako celek, předkládání nabídek na část pohledávky není 

umožněno.  
2.3. Nejnižší nabídková cena činí 70 000 000 Kč (slovy: Sedmdesát milionů korun českých).  
2.4. Úhrada ceny za postoupení musí být realizována před podpisem smlouvy o postoupení 

pohledávky, bezhotovostním převodem ve prospěch účtu majetkové podstaty STZ a.s.. 
Lhůta k úhradě postupní ceny činí 10 pracovních dní ode dne, kdy insolvenční správce 
vyrozumí účastníka o vyhlášení jeho nabídky jako vítězné při tomto prodeji mimo veřejnou 
dražbu. 

2.5. Vyhlašovatel neodpovídá za trvání pohledávky, za její vady či dobytnost, ani za 
dobytnost pohledávky neručí.  

2.6. Návrh smlouvy o postoupení pohledávky je pro účastníky k dispozici v rámci seznámení 
se s dokumentací.  

 
3. Seznámení se s dokumentací 
3.1. Účastník je oprávněn se při předinvestiční prověrce pohledávky seznámit s dokumentací 

k pohledávce po předchozím ohlášení ve dnech 15.9.2022, 22.9.2022, 29.9.2022, 
6.10.2022, 13.10.2022,  20.10.2022, 27.10.2022  na adrese Panská 5, 110 00 Praha 1, 
v advokátní kanceláři HSBN, v době od 10.00 až 15.00 hod.  

3.2. Nahlížení do dokumentace nebude umožněno dříve, než účastník vůči vyhlašovateli nebo 
jeho zástupci učiní právní jednání, jímž: 

(i) poskytne své osobní údaje potřebné k identifikaci, kontaktní email a telefon; 
(ii) vyplní AML dotazník včetně údajů o politicky exponovaných osobách a podrobí se 

identifikaci dle AML předpisů v rozsahu vyžadovaném vyhlašovatelem; 
(iii) předloží doklad o skutečném majiteli v případě právnické osoby; 
(iv) podepíše čestné prohlášení o splnění podmínek účastenství (zejména, že nespadá do 

okruhu vyloučených osob); 
(v) uzavře dohodu o mlčenlivosti ohledně informací, které získá v souvislosti s prodejem 

pohledávky a nahlížením do dokumentace.  
3.3. Zájem o nahlížení je účastník povinen oznámit vyhlašovateli emailem na kontaktní email 

spravce@ak-praha.cz nejméně dva pracovní dny předem. 
3.4. Vyhlašovatel je oprávněn odepřít nahlížení do dokumentace, pokud vyhodnotí, že údaje 

poskytnuté účastníkem nejsou úplné a/nebo pravdivé, a/nebo v případě, že by výkon 
nahlížení v daném případě mohl ohrozit řádný výkon činnosti insolvenčního správce 
dlužníka a/nebo ochranu majetkové podstaty dlužníka.  

 
 
 



 
 
4. Kritéria pro výběr vítězné nabídky a vyloučení nabídek 
4.1. K nabídce, která nebude splňovat tyto Podmínky, se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží 

k nabídce osoby, která není oprávněna být účastníkem dle těchto Podmínek.  
4.2. Kritériem pro výběr nejlepší nabídky je nejvyšší cena nabídnutá účastníkem za postoupení 

pohledávky dlužníka.  
4.3. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout jakoukoli nabídku bez uvedení důvodu. 
 
5. Lhůta k podání nabídek a náležitosti nabídek 
5.1. Lhůta k podání nabídek skončí dne 22.11.2022. K nabídkám učiněným po této lhůtě se 

nepřihlíží. Nabídku není možné měnit.  
5.2. Nabídka  musí být datována a podepsána.  Musí být uvedeno, kdo nabídku činí (u fyzické 

osoby: jméno, příjmení, datum narození a bydliště, telefon, email, údaje o datové schránce; 
u právnické osoby: obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu ve veřejném rejstříku, 
jméno, příjmení a funkce osoby jednající za právnickou osobu, telefon, email, údaje 
o datové schránce; případná plná moc musí mít úředně ověřené podpisy). Součástí písemné 
nabídky bude 

(i) Prohlášení, že účastník souhlasí s těmito podmínkami a s navrženým zněním smlouvy 
o postoupení pohledávky; 

(ii) Je srozuměn s procesními předpoklady uzavření smlouvy o postoupení pohledávky 
(podpis smlouvy je podmíněn úhradou postupní ceny do majetkové podstaty dlužníka 
STZ, a.s.), 

(iii) Nabídka musí být doručena na jméno vyhlašovatele, na adresu jeho kanceláře 
insolvenčního správce: Praha 1, Washingtonova 25, v uzavřené obálce, 
nejpozději do 22.11.2022. 

Formulář nabídky je součástí dokumentace a je zájemcům k dispozici. 

6. Vyhodnocení nabídek a vyhlášení výsledků 
6.1. Po uplynutí lhůty k podání nabídek vyhodnotí vyhlašovatel podané nabídky a sestaví 

seznam pořadí nabídek, které splnily tyto Podmínky. Vítězného účastníka vyrozumí 
vyhlašovatel o vyhodnocení jeho nabídky jako vítězné a vyzve jej, aby složil na bankovní 
účet majetkové podstaty jím navrženou cenu za postoupení pohledávky. Ostatní účastníky 
vyrozumí vyhlašovatel o jejich pořadí v řízení. V případě, že vyrozumění vyhlašovatele 
bude zasíláno poštou, považuje se zásilka za doručenou desátým dnem ode dne jejího 
podání k poštovní přepravě.  

6.2. Vyhlašovatel předloží vítěznému účastníkovi k podpisu smlouvu o postoupení pohledávky 
ve lhůtě 5ti pracovních dní ode dne, kdy byla připsána účastníkem nabídnutá cena za 
postoupení pohledávky na účet majetkové podstaty dlužníka. Účastník je povinen smlouvu 
uzavřít do 5ti pracovních dní ode dne doručení jejího návrhu, neurčí-li vyhlašovatel lhůtu 
delší.  

6.3. V případě, že vítězný účastník nesloží cenu za postoupení pohledávky, a/nebo nesplní tyto 
Podmínky, a/nebo neuzavře ve stanovené lhůtě smlouvu o postoupení pohledávky 
předloženou mu vyhlašovatelem, má se za to, že účastník od své nabídky odstoupil. 
Vyhlašovatel v takovém případě vyrozumí dalšího účastníka dle seznamu pořadí nabídek 
a ten nastupuje na místo vítězného účastníka. 

 



7. Závěrečná ustanovení 
7.1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit nebo prodej mimo veřejnou dražbu 

zcela zrušit; to oznámí účastníkům emailem.  
7.2. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s jejich účastí v řízení o prodej 

pohledávky mimo veřejnou dražbu, a to ani nákladů spojených s předinvestiční prověrkou 
pohledávky.   

V Praze dne 6.9.2022 

 

 

 

 
_____________________________________ 
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová 
se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25 
insolvenční správce dlužníka STZ a.s. 


