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PRODÁVA JÍC Í  JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, IČ 726 57 111 

   Sídlem: Praha 1, Washingtonova 1567/25 

Jako insolvenční správce dlužníků Lenky a Martina Hejhalových 

Insolvenční řízení vedená u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 36 INS 3273 (3276)/2013 

 

 

PŘEDMĚT PRODEJE 

Zprostředkovatel nabízí k prodeji peněžité pohledávky za Anežkou Hejhalovou, nar. 6.4.1952, bytem Kuní 8, Petrovice u Sedlčan 
(dále jen „Plátce“) v celkové výši 28.100 Kč. Právním důvodem pohledávek je nárok na plnění ze Smlouvy o důchodu uzavřené 
mezi dlužníky a plátcem.  

Předmět prodeje je zpeněžován mimo dražbu, prodejem nejvyšší nabídce, v souladu s usneseními insolvenčního soudu č.j. 
KSPH 36 INS 3273/2013-B-50 a KSPH 36 INS 3276/2013-B-15. 

 

NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ   nebylo stanoveno 

TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK do 4. dubna 2018 do 12:00 hodin 

 

Podmínky zpeněžen í hodnot z  m ajetkové podstaty:  

1) Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který předloží nejvýhodnější nabídku kupní ceny; posuzováno bude 

v kontextu všech ve lhůtě doručených nabídek; 

2) nabízení předmětu prodeje a přijímání nabídek na koupi předmětu prodeje je časově omezeno (shora);   

3) úhrada kupní ceny musí být uskutečněna bankovním převodem na zvláštní účet insolvenčního správce; 

4) splatnost kupní ceny před uzavřením smlouvy nebo současně s jejím uzavřením, 

5) bližší podmínky jsou podřízeny režimu výběrového řízení (níže); 

6) insolvenční správce si vyhradil právo doručení nabídek do jeho sídla, tj. na adresu Praha 1, Washingtonova 25, PSČ 

11000. 

Zveřejnění nabídky: 

Nabídka prodeje je zveřejněna obvyklým způsobem na webových stránkách realitní a dražební kanceláře www.elicitace.cz 
a na www.centralniadresa.cz. 

Pravidla pro podávání nabídek: 

Nabídky na koupi předmětu prodeje mohou zájemci zaslat nejpozději do 4.4.2018, případně osobně doručit ve stejné lhůtě 
do 12.00 hod, v zalepené obálce zřetelně označené takto: 

„NEOTEVÍRAT – NABÍDKA na odkup pohledávky“ 

Na adresu:   

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce: Praha 1, Washingtonova 25, PSČ 110 00. 

Podáním nabídky se rozumí její doručení do sídla insolvenčního správce. 

 

http://www.centralniadresa.cz/


 

Předpokladem zařazení nabídky do výběrového řízení jsou následující nutné náležitosti nabídky: 

 jednoznačně vyčíslená nabídka kupní ceny,  

 přesné označení subjektu, který nabídku činí (jméno/název, rodné číslo/identifikační číslo, bydliště/sídlo), 

 podpis nabídky osobou oprávněnou jednat jménem zájemce, právnická osoba přiloží aktuální výpis z obchodního 

rejstříku (nikoliv starší tří měsíců), 

 prohlášení zájemce o tom, že je srozuměn se splatností kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy nebo současně 

s uzavřením smlouvy. 

Upozornění/výhrada: 

Vyhodnocení nabídek uskuteční zprostředkovatel za účasti insolvenčního správce nejpozději do patnácti dnů ode dne 
uplynutí lhůty k podání nabídek. 

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek (povinnost) uzavřít smlouvu o prodeji. 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla 
nakládání s nabídkami. 

Zájemci, kteří předloží svou nabídku v souvislosti s touto výzvou, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky 
na náhradu škody, která by jim v případě event. odmítnutí všech nabídek vznikla. 

 
V Praze dne 12.3.2018 
 
 
 
 
 
Megerl‘s a.s. 
Mgr. Vladislav Vachata, statutární ředitel 
info@megerls.cz, tel.: 608 800 321 
 
Kontaktní osoba kanceláře insolvenčního správce: Ing. Martin Kraus, kraus@ak-praha.cz, T 775 422 422 

mailto:kraus@ak-praha.cz

		2018-03-12T15:11:10+0100




