
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI 
pohledávek z majetkové podstaty v insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 71 INS 11485/2015  

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, IČ: 66201080, se sídlem Kamenická 1, 312 00 Plzeň, insolvenčního správce 

v insolvenční věci dlužníků, Štefana Radoviče a Aleny Radovičové, sp. zn. KSPH 71 INS 11485/2015 (dále též 

jen „insolvenční správce“) vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., IČ: 26328500, se sídlem Keřová 360/7, 301 

00 Plzeň (dále též jen „zprostředkovatel“) k podávání nabídek na odkoupení níže specifikovaných 

pohledávek, sepsaných do majetkové podstaty dlužníků Štefana Radoviče a Aleny Radovičové. 

Pohledávky nabízené k prodeji (k postoupení): 

(1) Pohledávka z titulu neuhrazené směnky vlastní č. 821227/0627, vystavené Danielem Kebrlem v 

Hořovicích dne 27.5.2010, kterou se výstavce zavázal zaplatit Štefanu Radovičovi částku 700.000 Kč bez 

protestu, splatnost směnky 31.12.2010; povinnost zaplatit směnku byla uložena výstavci směnky směnečným 

platebním rozkazem Krajského soudu v Praze, č.j. 47 Cm 244/2011-51, který je pravomocný a vykonatelný; 

pohledávka ze směnky je vymáhána exekučně soudním exekutorem JUDr. Kamilem Součkem v řízení sp.zn. 

83 EX 1194/2013; dle dostupných informací je předmětné exekuční řízení přerušeno.  

(2) Pohledávka z titulu neuhrazené směnky vlastní, vystavené Danielem Kebrlem dne 04.07.2014, kterou se 

výstavce zavázal zaplatit Štefanu Radovičovi částku 2.000.000 Kč bez protestu, splatnost směnky 1.9.2014; 

povinnost zaplatit směnku byla uložena výstavci směnky směnečným platebním rozkazem Krajského soudu 

v Praze, č.j. 49 Cm 410/2015-25 z 8.6.2016, který je pravomocný a vykonatelný; pohledávka ze směnky je 

vymáhána exekučně soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem, LL.M. v řízení sp.zn. 142 EX 

02312/2016.  

Výše uvedené pohledávky jsou nabízeny k prodeji společně jako soubor (jeden předmět prodeje) a pro účely 

tohoto informačního memoranda jsou dále nazývány též jen souhrnně jako „Pohledávky“.   

Další podstatné informace týkající se Pohledávek: 

Proti výstavci výše uvedených směnek (směnečnému dlužníkovi) Danielovi Kebrlemu je v současné době 

vedeno u Krajského soudu v Praze insolvenční řízení sp.zn. KSPH 77 INS 9635/2017, které bylo zahájeno dne 

9.5.2017 na základě insolvenčního návrhu dlužníka Štefana Radoviče a v němž dlužník Štefan Radovič (coby 

jeden z navrhujících věřitelů) uplatnil pohledávky z výše uvedených směnek. K získání informací o stavu 

insolvenčního řízení sp.zn. KSPH 77 INS 9635/2017 se zájemcům doporučuje nahlédnout do insolvenčního 

rejstříku (isir.justice.cz) a dokumentů tam zveřejněných.  

Zájemcům o koupi Pohledávek se doporučuje nahlédnout do insolvenčního rejstříku (isir.justice.cz) a 

seznámit se s dokumenty a informacemi tam zveřejněnými pod spisovými značkami KSPH 77 INS 9635/2017 

a KSPH 71 INS 11485/2015. 

Podávání nabídek: 

Nabídky na koupi Pohledávek se podávají zprostředkovateli LICITA s.r.o., a to v písemné podobě na formuláři, 

který si uchazeč o koupi (zájemce) vyžádá u zprostředkovatele (tel. 377 227 979, 777 707 310/311, e-mail: 

licita@licita.cz). 

Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli osobně v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese Keřová 

7, Plzeň nebo formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 



        

 
 

Plzeň. Bude-li tak dohodnuto, lze akceptovat doručení nabídky e-mailem.  

Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.   

Lhůta pro podávání nabídek končí 12.7.2019, ve 12:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám 

již nemusí být přihlíženo. 

Kontaktní údaje zprostředkovatele: 

Případné dotazy týkající se prodeje resp. podávání nabídek, nechť jsou směřovány ke zprostředkovateli: 

LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, e-mail: 

licita@licita.cz, tel. 377 227 979 nebo 777 707 310/311.  

 
Prodej nejvyšší nabídce.  

Insolvenční správce si však vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. 

Insolvenční správce si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, včetně 

práva dodatečně vyzvat zájemce k navýšení nabídek.    

 

Aktualizováno 1.7.2019 

 

LICITA s.r.o. 

 

 


