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Zprostředkovatel: Megerl´s a.s. 

   IČ 290 58 601 

   Sídlem Praha 10, Petrohradská 390/46A 

   Reg. u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 16090 

 

Zadavatel:  JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová  

   IČ 726 57 111 

   Praha 1, Washingtonova 25, PSČ 110 00 

   Insolvenční správce dlužníka: Investorsko inženýrská, a.s., IČ 250 47 183 

sídlem: Liberec I – Staré Město, Gorkého 658/15 

(dále jen dlužník) 

Insolvenční řízení vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, 

 pod sp. zn. KSLB 57 INS 14245/2014 
  

 

Shora uvedený zprostředkovatel nabízí k prodeji skleněnou vázu zapsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka 

pod položkou č. 49/45. 

 

 
 

Soupis majetkové podstaty je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod položkou č. B-38. 
 

Podmínky prodeje věci z majetkové podstaty:  

1) Kupní smlouva o prodeji věci movité z majetkové podstaty bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději 

do 27. 4. 2018 do 12.00 hodin předloží pro majetkovou podstatu nejvýhodnější nabídku kupní ceny; 

posuzováno bude v kontextu všech nabídek doručených ve lhůtě k rukám insolvenčního správce; 

2) Způsob prodeje mimo dražbu probíhá v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu č.j. KSLB 54 INS 

14245/2014-B-41, účinnost kupní smlouvy bude odložena do pravomocného schválení konečných podmínek 

zpeněžení insolvenčním soudem, a to na základě výsledku tohoto výběrového řízení. 

3) Úhrada kupní ceny musí být uskutečněna bankovním převodem před uzavřením kupní smlouvy nebo v 

hotovosti nejpozději při uzavření smlouvy; 

4) Nejnižší nabídka kupní ceny není stanovena. 

 

Zveřejnění nabídky: 

Proces zpeněžování obstarává pro insolvenčního správce společnost Megerl’s a.s. jako zprostředkovatel prodeje. 

Nabídka insolvenčního správce na prodej věci movité z majetkové podstaty bude zveřejněna na webových stránkách 

insolvenčního správce, na webových stránkách obstaratele prodeje www.elicitace.cz, na centrální adrese 

www.centralniadresa.cz. 

 

Pravidla pro podávání nabídek: 

Nabídky mohou zájemci doručit nejpozději do 27. 4. 2018, případně osobně podat ve stejné lhůtě do 12.00 hod, 

v zalepené obálce zřetelně označené takto: 

„Neotvírat – Nabídka: skleněná váza“ 

 

Na adresu: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, insolvenční správce Investorsko inženýrská, a.s., Washingtonova 

25, Praha 1, PSČ 110 00. 

Podáním nabídky se rozumí její doručení do sídla insolvenčního správce. 
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Předpokladem zařazení nabídky do výběrového řízení jsou následující nutné náležitosti nabídky1: 

- Jednoznačně vyčíslená výše nabízené kupní ceny za předmět prodeje, 

- Přesné označení subjektu, který nabídku činí, 

- Podpis nabídky osobou oprávněnou jednat jménem zájemce, právnická osoba přiloží aktuální výpis 

z obchodního rejstříku, 

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

s uzavřením smlouvy, 

- Sdělení e-mailového a telefonního kontaktu na zájemce nebo jím pověřenou osobu, 

- Prohlášení zájemce o tom, že souhlasí s doručením výzvy k zaplacení kupní ceny na emailový kontakt, který 

označil ve své nabídce (doporučený formulář přílohou), 

- Zájemce může předložit svou nabídku na doporučeném formuláři. 

 

Pravidla pro rozhodnutí o nabídkách: 

Nejpozději do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty k podání nabídek vyhodnotí insolvenční správce doručené nabídky. 

Zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude vyzván k zaplacení kupní ceny, kdy lhůta 

k zaplacení nebude delší než 10 dní od zaslání výzvy k zaplacení kupní ceny. 

V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, bude vyzván zájemce druhý 

v pořadí výhodnosti nabídek. 

Po úhradě kupní ceny bude insolvenčnímu soudu předložen návrh na schválení prodeje věcí movitých mimo dražbu 

přímým zájemcům dle výsledků výběrového řízení. 

 

Upozornění/výhrada:  

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu. 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla 

nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v souvislosti s touto výzvou a zveřejněním rozhodnutí 

prodat věci z majetkové podstaty, nemohou vůči správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim 

event. v případě odmítnutí všech nabídek event. vznikla.  

 

Přílohy:  

- Doporučený formulář pro podání nabídky 

 

 

V Praze dne 5. 4. 2018 

 

 

 

 

Megerl’s a.s. 

Mgr. Vladislav Vachata 

info@megerls.cz, T 608 800 321 

 

Kontaktní osoba kanceláře insolvenčního správce:  Ing. Martin Kraus, kraus@ak-praha.cz, T 775 422 422 

                                                                 
1
 Přílohu pravidel tvoří doporučený formulář pro podání nabídky. 
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