
 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek  

Zrůstek a partneři v.o.s., IČO: 255 89 644, se sídlem Arbesovo náměstí 257/7, Smíchov, 150 00 Praha 5 

(dále též jen "vyhlašovatel"), jako insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s., IČO: 005 65 997, se 

sídlem Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále též jen "dlužník"), tímto vyhlašuje výběrové 

řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen "předmět 

postoupení"): 

Pohledávky dlužníka z obchodního styku za jeho dlužníky, blíže uvedené v soupisu majetkové podstaty 

dlužníka zveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 99 INS 13278/2016-B-374 pod položkami 

D8, D9, D10, D14, D18, D19, D20, D24, D26, D28, D33, D34, D37, D44, D47, D49, D51, D55, D61, D64, D66, 

D67, D74, D76, D85, D89, D96, D97, D101, D103, D106, D111, D112, D114 a D117. Bližší specifikace 

uvedených pohledávek je obsahem přílohy k tomuto oznámení. 

Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou zmíněné pohledávky uvedeny. 

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text smlouvy o postoupení pohledávek, která bude uzavřena 

s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. 

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby, které jsou způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, na které 

se nevztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka dle § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a které v souvislosti s 

tímto výběrovým řízení nejednají jménem, na účet nebo v jakékoli formě zastoupení či pověření dlužníka 

či dlužníků pohledávek, jež mají tvořit předmět postoupení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy 

o postoupení předmětu postoupení, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto postupitel postoupil 

účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět postoupení, a účastník by mu za to 

zaplatil úplatu. 

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na 

internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. 

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše úplaty za 

postoupení.  

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 7. 2. 2020 v 15,00 

hodin.  

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:  

i) osobně na pobočce vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně dne 7. 2. 2020 od 9,00 do 15,00 hodin, 
nebo 

http://www.spravcibrno.cz/


 

 

ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu pobočky vyhlašovatele Orlí 27, 602 00 Brno, 
nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů. 

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná. 

Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže ("Výběrové řízení na 

postoupení pohledávek ČKD PRAHA DIZ, a.s.") a identifikačními údaji navrhovatele [název / jméno, sídlo / 

bydliště, identifikační číslo / rodné číslo, telefon, e-mail], a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, 

popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí tak, aby bylo zřejmé, že obálka byla předána uzavřená. Při 

nesplnění některé z těchto podmínek nebude obálka s návrhem přijata. Při osobním převzetí bude obálka 

za přítomnosti doručující osoby opatřena datem a hodinou doručení. Doručující osobě bude při převzetí 

obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty. Navrhovatel je 

současně s návrhem povinen předložit toto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, podepsané 

navrhovatelem na každé jeho straně. 

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které 

navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení 

výběrového řízení k uzavření smlouvy o postoupení pohledávek z důvodů na straně navrhovatele, je tento 

povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000 Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat 

náhradu škody. 

Návrh musí obsahovat: 

a) identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele, 

b) označení předmětu postoupení s uvedením, pod kterou položkou (kterými položkami) je tento 

předmět postoupení označen v soupisu majetkové podstaty dlužníka, 

c) úplatu za postoupení vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo 

škrtány; v případě rozporu mezi číselným a slovním vyjádřením, má přednost vyjádření slovní; má se 

za to, že uvedená úplata je vyjádřena bez DPH a jiných daní a poplatků, 

d) pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení (nebo v jakémkoli jiném případě, kdy oprávnění osob, 

které návrh podepsaly, jednat za navrhovatele nevyplývá ze zápisu v obchodním rejstříku), originál 

nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které 

návrh podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny, 

e) v případě, že navrhovatelem je zahraniční právnická osoba, do českého jazyka úředně přeložený výpis 

z příslušného rejstříku či jiné evidence prokazující existenci této zahraniční právnické osoby a 

oprávnění osob, které za ni návrh podepsaly, jednat za tuto zahraniční právnickou osobu. 

Návrh musí být datován a podepsán. Návrh musí být předložen v českém jazyce. 

Pouze takový návrh, který bude splňovat veškeré výše uvedené podmínky, bude zahrnut do výběrového 

řízení. Jakékoli odchýlení se od podmínek tohoto výběrového řízení není přípustné. 



 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a 

odmítnout všechny předložené návrhy, a to i bez udání důvodu. 

Vyhodnocení výběrového řízení 

Otevírání obálek se uskuteční v pobočce vyhlašovatele v Brně, Orlí 27 od 10:00 hod. v první pracovní den 

následující po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné. Otevírání obálek se však 

mohou účastnit navrhovatelé, nebo jejich zástupci (v případě, že zastoupení navrhovatele nevyplývá ze 

zápisu v obchodním rejstříku, je zástupce povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné 

moci, nebo jiný dokument, z něhož vyplývá oprávnění zástupce v této věci zastupovat navrhovatele). 

Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel vybranému navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo 

na e-mail uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou ve lhůtě 20 dnů od skončení lhůty pro podávání 

návrhů. 

Navrhovatelé, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, nebudou o této skutečnosti ze strany vyhlašovatele 

jakkoli vyrozumíváni. 

Vybraný navrhovatel je povinen do 10 dnů od doručení oznámení o vybrání jeho návrhu doručit 

vyhlašovateli nabídku na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek tak, že vyhlašovateli doručí 2 

stejnopisy jím podepsané smlouvy o postoupení pohledávek, a zaplatit zálohu úplaty za předmět 

postoupení na účet č. 115-2528890207/0100. Záloha na úplatu za postoupení je zaplacena řádně a včas, 

pokud nejpozději v poslední den uvedené lhůty bude částka odpovídající plné výši úplaty za postoupení (a 

příslušné DPH, pokud se uplatní) připsána na označený bankovní účet. 

Neučiní-li vybraný navrhovatel nabídku k uzavření smlouvy o postoupení pohledávek nebo nezaplatí-li 

zálohu na úplatu za postoupení ve lhůtě stanovené výše, osloví vyhlašovatel další navrhovatele dle pořadí 

stanoveného podle výše jimi nabízené úplaty za postoupení. 

Nabídkou na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek bude navrhovatel vázán po dobu 30 dnů od jejího 

doručení vyhlašovateli; v průběhu této doby nebude navrhovatel oprávněn nabídku odvolat. Smlouva o 

postoupení pohledávek bude uzavřena tak, že vyhlašovatel přijme nabídku na uzavření smlouvy o 

postoupení pohledávek tím, že zašle navrhovateli jeden stejnopis smlouvy o postoupení pohledávek 

podepsaný vyhlašovatelem a navrhovatelem, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdrží souhlas 

věřitelského výboru s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek s navrhovatelem, za předpokladu, že 

záloha na úplatu za postoupení byla navrhovatelem zcela uhrazena. 

Podklady k předmět postoupení budou vybranému navrhovateli předány až po úplném zaplacení úplaty 

za postoupení způsobem určeným ve smlouvě o postoupení pohledávek. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:  

a) dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, 



 

 

b) zrušit výběrové řízení,  

c) odmítnout všechny předložené návrhy, 

a to i (v každém z výše uvedených případů) bez udání důvodu. 

Změnu podmínek nebo zrušení výběrového řízení zveřejní vyhlašovatel na www.spravcibrno.cz. 

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, s uzavřením či 

plněním smlouvy o postoupení pohledávek, ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných.  

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení mohou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele 

na e-mailové adrese: tereza.krpcova@akorli.cz nebo na tel. č. 515 917 160. 

 

V Brně dne 27. 1. 2020 

 
 
Zrůstek a partneři v.o.s. 
insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ, a.s. 
Mgr. Jiří Zrůstek, ohlášený společník 

 

http://www.spravcibrno.cz/
mailto:tereza.krpcova@akorli.cz

