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Insolvenční správce Mgr. Jana Luštíková, IČ 725 66 787, se sídlem Střelecká 574/13, 50002 
Hradec Králové (dále jen „Insolvenční správce“), jakožto insolvenční správce dlužníka – 
společnosti AUTA TÁBOR s.r.o., IČ 29382823, se sídlem Měšická 3083, 390 02 Tábor, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 20152, v konkurzu, dále jen („AUTA TÁBOR s.r.o.“) tímto vyhlašuje výběrové 
řízení (dále jen „Výběrové řízení“) na podávání nabídek na koupi (nabytí vlastnického 
práva): 

 

- části závodu společnosti AUTA TÁBOR s.r.o. (dále jen „Část závodu“ nebo „Předmět 
prodeje“), 

 

jak je definována níže, a to za podmínek stanovených v tomto dokumentu a všech jeho 
přílohách. Tento dokument a veškeré jeho přílohy tvoří Podmínky Výběrového řízení (dále 
jen „Podmínky“). 

 
 
 
 
1. Předmět Výběrového řízení: 
 
1.1 Předmětem Výběrového řízení je podávání nabídek na koupi (nabytí vlastnického 
práva):  
 



- části závodu společnosti AUTA TÁBOR s.r.o. (dále jen „Část závodu“ nebo „Předmět 
prodeje“), vymezené v Příloze č. 1 těchto Podmínek 

z nichž Zadavetel vybere nabídku splňující podmínky tohoto Výběrového řízení, která bude 
současně obsahovat nejvyšší nabízenou kupní cenu za Předmět prodeje, a s Uchazečem (jak 
pojem definován níže), který takovou nabídku s nejvyšší kupní cenou podal a který současně 
splnil všechny další podmínky zde stanovené, pak Zadavatel na výslovný pokyn zajištěného 
věřitele Poštová banka, a.s., IČ 31340890, se sídlem Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 
Slovensko (dále jen „Zajištěný věřitel“), uzavře smlouvu o prodeji Části závodu (dále jen 
„Smlouva o prodeji“).  

 

Přesné znění Smlouvy o prodeji (bez příloh) tvoří Přílohu č. 4 těchto Podmínek, přičemž se 
stanoví výslovně, že tam obsažené znění je bezvýhradně závazné a Zadavatel na něm trvá, 
přičemž od tohoto závazného znění se žádný Uchazeč nesmí nijak odchýlit, s výhradou 
doplnění příslušných povolených údajů ve smyslu čl. 4.2 níže. Zadavatel konstatuje, že v 
souladu s ust. § 293 odst. 1 insolvenčního zákona se jedná o zpeněžení předmětu zajištění a 
Smlouva o prodeji nabývá účinnosti bez souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru. 

 

1.2 Oprávnění Zadavatele ke zpeněžení:  

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j.  KSCB 27 INS 16269 / 2017-b-53 
ze dne 7.9.2018 byl na majetek společnosti AUTA TÁBOR s.r.o. prohlášen konkurz, přičemž 
účinky prohlášení konkursu nastaly okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu 
v insolvenčním rejstříku, tedy dne 7.9.2018. Rozhodnutí o prohlášení konkursu již nabylo 
právní moci. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (dále jen ,,Insolvenční zákon“) je Zadavatel coby insolvenční správce 
dlužníka AUTA TÁBOR s.r.o. jakožto osoba s dispozičním oprávněním a na základě pokynu 
Zajištěného věřitele, oprávněn k realizaci tohoto Výběrového řízení a prodat v rámci něj 
Předmět prodeje, a to způsobem prodeje předmětu zajištění prodejem mimo dražbu ve smyslu 
ust. §§ 293 a 290 Insolvenčního zákona. 

 

2. Základní informace, komunikace a seznámení s Předmětem prodeje: 
 

2.1 Zadavatel poskytne každému, kdo o to výslovně požádá písemnou nebo elektronickou 
žádostí (dále jen „Žádost“) doručenou v době od vyhlášení Výběrového řízení do 12 hodin 
(SELČ) dne 9.8.2019 informace o Předmětu prodeje.  

Informace budou poskytovány pouze v rozsahu informací dostupných, tedy informací 
vyplývajících ze znaleckých posudků vypracovaných pro ocenění movitých a nemovitých 
věcí tvořících předmět zajištění pro Zadavatele a pro účely probíhajícího insolvenčního řízení, 
dále v rozsahu informací vyplývajících z veřejných rejstříků a jiných veřejně dostupných 
zdrojů. Zadavatel neodpovídá za úplnost ani bezchybnost poskytnutých informací. Informace 
týkající se průběhu Výběrového řízení budou poskytovány odkazem na tyto Podmínky, 
informace týkající se samotného průběhu tohoto Výběrového řízení, zejména pak informace o 
počtu Uchazečů či o parametrech jejich nabídek, nebudou poskytovány. 

Informace budou poskytovány výlučně v elektronické podobě emailem. 

Elektronicky podané Žádosti nemusí být opatřeny elektronickým ani jiným obdobným 
zabezpečeným podpisem. Žádosti podané v listinné podobě a opatřené (úředně neověřeným) 



podpisem žadatele musí obsahovat sdělení emailové adresy, na kterou si žadatel přeje 
požadované informace poskytnout. 

2.2 Žádost dle č.l. 2.1 musí být uplatněna u Zadavatele Výběrového řízení: 

 

Mgr. Jana Luštíková, insolvenční správce 
Střelecká 574/13 
500 02 Hradec Králové 
Česká republika 
 
 
Email: vyberove.rizeni@hkadvokati.cz 

 
2.3 Jakákoli další oznámení nebo jiná komunikace vůči Zadavateli v rámci Výběrového řízení 
nebo se jej týkající (odlišná od podání Žádosti), zejména pak Přihlášky (viz čl. 3.3 níže) a 
Závazné nabídky (viz čl. 4 níže) musí být doručovány Zadavateli takto: 
 
Mgr. Jana Luštíková, insolvenční správce 
VĚC: VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – AUTA TÁBOR 
Střelecká 574/13 
500 02 Hradec Králové 
Česká republika 
 
Pokud není v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, veškerá komunikace vůči 
Zadavateli musí být učiněna písemně a musí být výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 
 
 
2.4 Pro účely seznámení se s Předmětem prodeje bude Uchazečům umožněno seznámení se 
s Předmětem prodeje. Prohlídka proběhne v termínu 8.7.2019 a 22.7.2019, vždy v čase 11 – 
13 hodin, sraz účastníků prohlídky bude na adrese Měšická 3083, Tábor, před vstupem do 
areálu.  
 
Zájemci o prohlídku nahlásí svoji účast na prohlídce předem ( do 5.7.2019 do 12:00 se 
hlásí zájemci o prohlídku v termínu 8.7.2019, do 19.7.2019 do 12:00 se hlásí zájemci o 
prohlídku v termínu 22.7.2019 ) Zadavateli na e-mail: vyberove.rizeni@hkadvokati.cz , toto 
nahlášení je povinné, prohlídky se zúčastní jen nahlášení Uchazeči (s případným 
doprovodem). Nepřihlásí-li se na prohlídku žádný Uchazeč, prohlídka se neuskuteční. 
 
 
3. Účast ve Výběrovém řízení 
 
3.1 Uchazeči 
 
Připuštěny k účasti ve Výběrovém řízení jsou české i zahraniční právnické či fyzické osoby 
(dále každá jednotlivě jen „Uchazeč“). Každý Uchazeč musí splňovat následující podmínky 
(dále jen „Podmínky účasti“): 
 
(i) uchazeč, pokud je fyzickou osobou, musí být starší 18 let a bezúhonný a musí mít 
neomezenou způsobilost k právním úkonům; 



 
(ii) nebyl zjištěn úpadek Uchazeče dle Insolvenčního zákona, ani ve vztahu k Uchazeči 
nebylo vydáno obdobné rozhodnutí na základě jakéhokoli zahraničního práva a Uchazeč není 
v úpadku ani v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 Insolvenčního zákona nebo obdobných 
zahraničních právních předpisů; 
 
(iii) uchazeč, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno 
obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního práva, ani nebylo rozhodnuto o jeho zrušení, ať 
již s likvidací či bez likvidace ve smyslu českých právních předpisů či nebylo přijato 
rozhodnutí s obdobným účinkem podle zahraničních právních předpisů; a 
 
(iv) uchazeč je schopen dostát svému závazku uhradit nabídnutou kupní cenu za Předmět 
prodeje. 
 
 
3.2 Přihláška  
 
Podmínkou účasti ve Výběrovém řízení je (vedle úhrady Jistiny a předložení Závazné 
nabídky) předložení následujících dokumentů a splnění následujících podmínek, a to v 
termínu nejpozději do 12:00 hodin (SELČ) dne 9.8.2019.2019: 
 
(i) Předložení Přihlášky k účasti ve Výběrovém řízení v závazném znění, které tvoří 
Přílohu č. 2  těchto Podmínek, v jejíž znění Uchazeč není oprávněn činit žádné změny, úpravy 
či doplnění (ani v ní jakkoliv škrtat či provádět své poznámky) s tou výhradou, že Uchazeč na 
vyznačených místech doplní své identifikační a kontaktní údaje, zaškrtne Předmět prodeje, k 
jehož koupi bude podávat Závaznou nabídku (jak definována níže) a doplní místo a den 
podpisu (dále jen “Přihláška”);  
 
(ii) Pokud je Uchazeč právnickou osobou, předloží dokument dokládající jeho existenci a 
obsazení statutárního orgánu, tzn. aktuální výpis z českého obchodního rejstříku u české 
právnické osoby, nebo pokud je Uchazeč zahraniční právnickou osobou, aktuální výpis z 
obdobné zahraniční evidence nebo jiný odpovídající dokument dokládající jeho existenci a 
obsazení statutárního orgánu v zemi jeho založení a sídla (dále jen „Zahraniční výpis“); tyto 
doklady nesmí být ke dni podání Přihlášky starší tří (3) měsíců; 
 
(iii) Předložení čestného prohlášení Uchazeče potvrzujícího, že Uchazeč splňuje Podmínky 
účasti v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 3  těchto Podmínek, v jehož znění Uchazeč 
není oprávněn činit žádné změny, úpravy či doplnění (ani v něm jakkoliv škrtat či provádět 
své poznámky) s tou výhradou, že Uchazeč na vyznačených místech doplní své identifikační 
údaje a místo a den podpisu (dále jen „Čestné prohlášení o splnění podmínek“);  
 
(iv) Předložení těchto Podmínek Uchazečem řádně podepsaných na vyznačeném místě (viz 
čl. 9 těchto Podmínek) na důkaz jejich podrobné znalosti (včetně obsahu všech příloh) a 
bezvýhradné akceptace ze strany Uchazeče;  
(dále společně jen „Přihlašovací dokumenty“). 
 
Přihlašovací dokumenty je oprávněn předložit pouze Uchazeč, zastoupení Uchazeče 
zástupcem na základě plné moci je vyloučeno. 
 



Uchazeč může Zadavateli doručovat shora uvedené Přihlašovací dokumenty pouze v listinné 
podobě, a to formou osobního podání, nebo poštovního podání.  
 
Osobní podání je možné dne 23.7.2019 a dne 25.7.2019, v době od 9:00 do 12:00 hodin, v 
ostatních dnech pouze po předchozí domluvě – žádost o jiný den doručení bude Uchazečem 
odeslána na email vyberove.rizeni@hkadvokati.cz, z tohoto emailu obdrží Uchazeč odpověď 
s potvrzením data a času, kdy mu bude mimo shora uvedené termíny umožněno doručit 
Přihlašovací dokumenty. 
 
V případě podání poštovní přepravou nebere Zadavatel ohled na pozdní dodání způsobené 
doručováním. Pokud budou Přihlašovací dokumenty odeslány poštou, pak k zásilkám 
došlým později než 9.8.2019 do 12:00 hod. včetně, se nepřihlíží. 
 
Všechny uvedené dokumenty ad (i) – (iv)  musí být Zadavateli doručeny nejpozději do konce 
lhůty v tomto ustanovení uvedené. 
   
 
3.3 Forma Přihlašovacích dokumentů 
 
Pro účely tohoto Výběrového řízení musí Uchazeč předložit vždy zásadně originál 
příslušného Přihlašovacího dokumentu. Přihlašovací dokumenty vyhotovené v zahraničí není 
nutné apostilovat či superlegalizovat. Všechny Přihlašovací dokumenty, u kterých nejsou dle 
čl. 3.2 shora stanoveny závazné vzory, musí být v českém nebo slovenském jazyce, s 
výhradou Zahraničního výpisu, který může být v anglickém jazyce. V ostatních případech 
musí být daný Přihlašovací dokument opatřen úředním překladem do českého jazyka. 
Dokumenty uvedené ad 3.2 (i), (iii) a (iv) musí být Uchazečem řádně podepsány s úředně 
ověřeným podpisem Uchazeče, resp. statutárním orgánem Uchazeče, jde-li o právnickou 
osobu. Zastoupení zmocněncem Uchazeče na základě plné moci či jiného zmocnění 
(zaměstnance) je vyloučeno. 
  
 
3.4 Způsob doručení Přihlášky  
 
Uchazeč doručí Přihlášku a další Přihlašovací dokumenty na adresu Zadavatele uvedenou v 
čl. 2 shora ve lhůtě stanovené v čl. 3.2 shora vždy v neprůhledné, uzavřené a neporušené 
obálce. Jméno a adresa Uchazeče budou uvedeny na přední straně obálky a pod tímto 
označením bude připojen text „VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – AUTA TÁBOR – 
PŘIHLÁŠKA“. Obálka musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem 
Uchazeče tak, aby byla chráněna proti neoprávněné manipulaci. 
 
 
3.5 Jistina 
 
Každý Uchazeč, který podává Přihlášku, je na důkaz skutečného a vážného zájmu o uzavření 
Smlouvy o prodeji Předmětu prodeje, o který projevil v Přihlášce zájem, a na důkaz své 
solventnosti, povinen ve lhůtě níže stanovené uhradit Zadavateli Jistinu ve výši 500.000,- Kč, 
a to: 
 



(i) bankovním převodem na účet Zadavatele VŘ č.ú.: 2112071478 / 2700 s variabilním 
symbolem „rodné číslo“ účastníka, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka, jako právnické 
osoby či fyzické osoby - podnikatele. 
 
(ii) hotovostním vkladem na účet Zadavatele VŘ č.ú: 2112071478 / 2700 s variabilním 
symbolem shodně uvedeným jak je uvedeno výše. 
 
Jistina musí být uhrazena nejpozději do dne 9.8.2019 do 12:00 hodin. 
 
Jistina musí být Uchazečem uhrazena v korunách českých. Řádné uhrazení Jistiny v 
uvedeném termínu je podmínkou účasti ve Výběrovém řízení. Uchazeč, který podal Závaznou 
nabídku (jak definována níže), ke které neuhradil příslušnou Jistinu, nebude dále považován 
ohledně této Závazné nabídky za Uchazeče a tato jeho Závazná nabídka nebude Zadavatelem 
posuzována. Zadavatel bude s Jistinami nakládat výlučně v souladu s těmito Podmínkami. 
Jistina bude Uchazeči vrácena za podmínek stanovených v těchto Podmínkách dále. Žádnému 
Uchazeči nenáleží žádné naběhlé příslušenství Jistiny (naběhlé úroky), ať již v případě 
vracení Jistiny či jinak. Veškeré bankovní poplatky spojené s uhrazením Jistiny či jejím 
vrácením nese v plném rozsahu výlučně Uchazeč. 
 
 
4. Nabídky a jejich posouzení 
 
4.1 Lhůta pro předložení závazných nabídek 
 
Každý Uchazeč, který podal Přihlášku, je povinen předložit Zadavateli pro Uchazeče právně 
závaznou nabídku (ofertu) na koupi (nabytí vlastnického práva) Předmětu prodeje, o který 
projevil v Přihlášce zájem, splňující dále stanovené podmínky (dále jen „Závazná nabídka“), 
přičemž je povinen předložit Zadavateli Závaznou nabídku, a to nejpozději do 12:00 hodin 
(SELČ) dne 27.8.2019 na adresu Zadavatele uvedenou v čl. 2 shora.  
 
 
4.2 Obsah a forma Závazné nabídky 
 
Závazná nabídka musí obsahovat Smlouvu o prodeji v závazném znění, které tvoří Přílohu č. 
4  těchto Podmínek, včetně Specifikace Předmětu prodeje, v jejímž znění Uchazeč nesmí činit 
žádné změny, úpravy či doplnění (včetně žádného škrtání či poznámek) s tou výhradou, že 
Uchazeč (i) doplní svou identifikaci, (ii) doplní výši kupní ceny za Předmět prodeje výlučně v 
korunách českých (CZK) (dále jen „Kupní cena“), (iii) datum a místo jeho podpisu a (iv) 
specifikaci podepisujících osob, a to řádně podepsanou Uchazečem s úředně ověřeným 
podpisem (příp. ověřenými podpisy), která musí být předložena ve čtyřech (4) obsahově zcela 
totožných kompletních vyhotoveních (včetně Specifikace Předmětu prodeje). Každé 
vyhotovení musí být včetně příloh pevně vhodným způsobem spojeno, aby bylo zabráněno 
neoprávněné manipulaci, avšak vždy tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování 
obracet. 
 
Uchazeč bere výslovně na vědomí, že Smlouva o prodeji ve znění doručeném Zadavateli 
představuje závaznou ofertu Zadavateli ze strany Uchazeče, kterou je Zadavatel oprávněn 
akceptovat ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 4.8 níže (tj. odesláním Zadavatelem 
podepsaného vyhotovení Smlouvy o prodeji Uchazeči), přičemž po uvedenou lhůtu je 
Uchazeč svou ofertou vázán a nemůže ji odvolat. 



4.3 Doručení Závazné nabídky 
 
Uchazeč musí Závaznou nabídku doručit Zadavateli na adresu uvedenou v čl. 2 shora v jedné 
neprůhledné, zavřené a neporušené obálce, tj. v samostatné, jiné obálce, nežli doručuje 
Přihlášku dle čl. 3.4 shora. Jméno/název a adresa Uchazeče budou uvedeny na přední straně 
obálky a pod tímto označením bude připojen text: 
 
„VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – AUTA TÁBOR“ 
  
Obálka musí být na místě zalepení opatřena razítkem nebo podpisem Uchazeče tak, aby byla 
chráněna proti neoprávněné manipulaci. 
 
 
4.4 Neúplnost či jiná závadnost Přihlášky a/nebo Závazné nabídky 
 
Zadavatel přezkoumá, zda Přihláška a Závazná nabídka podaná Uchazečem splňuje obsahové 
a formální náležitosti stanovené těmito Podmínkami. V případě, že některý Uchazeč (i) 
nepodal Přihlašovací dokumenty řádně a včas, (ii) neuhradil řádně a včas Jistinu vztahující se 
k jím předložené posuzované Závazné nabídce, (iii) nesplnil Podmínky účasti nebo (iv) 
porušil svou povinnost uvedenou v čl. 4.1 shora podat řádnou a úplnou Závaznou nabídku ve 
stanovené lhůtě či v souladu se stanovenými podmínkami (za takové porušení se např. 
považuje i případ, kdy v Uchazečem předložené Smlouvě o prodeji budou jakékoliv změny, 
škrty apod.), Zadavatel takového Uchazeče či jeho vadnou Závaznou nabídku vyloučí ze 
soutěže; o takovém svém rozhodnutí Zadavatel vyrozumí Uchazeče tak, že písemné oznámení 
o této skutečnosti nejpozději do 11.9.2019 danému Uchazeči odešle poštou na adresu 
uvedenou u daného Uchazeče jako adresa pro doručování v jeho Přihlášce.  
 
 
4.5 Posouzení Závazných nabídek 
 
Ze Závazných nabídek, které splňují podmínky stanovené těmito Podmínkami, a které nebyly 
ve smyslu čl. 4.4 shora Zadavatelem vyloučeny, bude Zadavatelem do 10.9.2019 na pokyn 
Zajištěného věřitele vybrána Závazná nabídka podle jediného kritéria, a to ta, která obsahuje 
nejvyšší částku Kupní ceny specifikovanou v rámci Smlouvy o prodeji, která je součástí dané 
Závazné nabídky. Otevírání obálek se Závaznými nabídkami provede Zadavatel za účasti 
alespoň jednoho zástupce Zajištěného věřitele dne 28.8.2019 v 10:00 hodin (SELČ). 
Vítěznému Uchazeči, který podal Závaznou nabídku obsahující nejvyšší částku Kupní ceny a 
Zadavatel ji na pokyn Zajištěného věřitele vybral (dále také „Vybraný Uchazeč), oznámí 
Zadavatel toto rozhodnutí nejpozději do 11.9.2019 odesláním takového oznámení poštou na 
jeho adresu uvedenou v jeho Přihlášce jakožto adresu pro doručování. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé Závazné nabídky přesto, že splnily 
všechny podmínky stanovené těmito Podmínkami, jestliže o tom rozhodne Zajištěný věřitel. 
Žádnému z Uchazečů nevzniká v takovém případě nárok na náhradu škody, materiální či 
nemateriální újmy, ani účelně vynaložených nákladů na účast v tomto Výběrovém řízení. 
Důvody odmítnutí všech Závazných nabídek, tedy i nabídky nejvyšší, nebudou Zadavatelem 
Uchazečům ani jiným subjektům sdělovány, ledaže Zajištěný věřitel udělí Zadavateli pokyn 
ke sdělení důvodů odmítnutí. 
 
 



4.6 Doplatek 
 
Uchazeč, kterému Zadavatel zaslal oznámení, že jeho Závaznou nabídku vybral, je povinen 
nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení oznámení o této skutečnosti uhradit na Účet 
Zadavatele č.ú: 2112071478 / 2700 částku v korunách českých (CZK) odpovídající rozdílu 
mezi Kupní cenou specifikovanou v rámci Smlouvy o prodeji, která je součástí jeho Závazné 
nabídky vybrané Zadavatelem a částkou Jistiny (dále a výše jen „Doplatek“); pro tento účel se 
uhrazením Doplatku rozumí okamžik jeho připsání na Účet Zadavatele. Pro účely identifikace 
platby Doplatku musí Uchazeč příslušnou platbu provést pod stejným Variabilním symbolem 
(VS), pod jakým provedl platbu Jistiny. Doplatek musí být Uchazečem uhrazen v korunách 
českých. Zadavatel bude s Doplatkem nakládat výlučně v souladu s těmito Podmínkami. 
Doplatek bude započítán na Kupní cenu za Předmět prodeje za podmínek stanovených ve 
Smlouvě o prodeji. Veškeré bankovní poplatky spojené s uhrazením Doplatku nese v plném 
rozsahu výlučně Uchazeč, který skládá Doplatek. 
 
Uvedenou třicetidenní lhůtu zásadně nelze prodloužit, ledaže k takovému prodloužení dá 
výslovný pokyn Zajištěný věřitel. 
 
 
4.7 Doplatek nového Vybraného Uchazeče 
 
V případě, že vybraný Uchazeč, který podal Zadavatelem vybranou Závaznou nabídku na 
Předmět prodeje obsahující nejvyšší částku Kupní ceny, neuhradí Doplatek nejpozději ve 
lhůtě uvedené v článku 4.6, ztrácí postavení vybraného Uchazeče a Zadavatel na pokyn 
Zajištěného věřitele vybere místo něj Závaznou nabídku k Předmětu prodeje, obsahující v 
pořadí další nejvyšší nabídnutou částku Kupní ceny specifikovanou v rámci Smlouvy o 
prodeji, která je součástí Závazné nabídky. Své rozhodnutí oznámí Zadavatel takovému nově 
vybranému Uchazeči nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od marného uplynutí lhůty pro 
úhradu Doplatku předchozímu vybranému Uchazeči, a to odesláním takového oznámení 
poštou na jeho adresu uvedenou v jeho Přihlášce jakožto adresu pro doručování. Ustanovení 
článku 4.6 shora o povinnosti uhradit Doplatek platí pro takového nového Vybraného 
Uchazeče s tím rozdílem, že lhůta pro úhradu Doplatku činí deset (10) pracovních dní ode dne 
oznámení dle předchozí věty. 
 
 
4.8 Vyrozumění neúspěšných Uchazečů 
 
Do pěti (5) pracovních dnů od připsání Doplatku na Účet Zadavatele (dále jen „Lhůta pro 
přijetí Smlouvy“) je Zadavatel povinen zaslat vybranému Uchazeči, který složil příslušný 
Doplatek dvě (2) originální vyhotovení Smlouvy o prodeji, která byla vybraným Uchazečem 
předložena v rámci jeho Závazné nabídky vybrané Zadavatelem, podepsané ze strany 
Zadavatele (s jeho úředně ověřeným podpisem). Ostatní Závazné nabídky budou Zadavatelem 
odmítnuty a Uchazeči, jejichž Závazné nabídky budou Zadavatelem takto odmítnuty, budou o 
takové skutečnosti Zadavatelem nejpozději ve Lhůtě pro přijetí Smlouvy vyrozuměni 
písemným oznámením odeslaným ze strany Zadavatele poštou na příslušné adresy takových 
Uchazečů, které tito uvedli ve svých příslušných Přihláškách jako adresu pro doručování. 
Těmto odmítnutým Uchazečům bude/budou ve stejné lhůtě také vrácena/vráceny jimi na Účet 
Zadavatele uhrazená/uhrazené částka/částky na Jistinu/Jistiny (mínus příslušné bankovní 
poplatky), a to bankovním převodem na účet, ze kterého byly tyto uhrazeny. Ustanovení 
předchozí věty se netýká uhrazených Jistin Zadavatelem vybraných Uchazečů, které byly 



uhrazeny pro podání Závazné nabídky, která byla Zadavatelem vybrána, avšak daný Uchazeč 
nesplnil svou povinnost řádně a včas uhradit Doplatek. 
  
 
4.9 Smluvní pokuta 
 
Pokud vybraný Uchazeč poruší svou povinnost složit ve stanovené lhůtě příslušný Doplatek 
na Účet Zadavatele, vzniká mu povinnost uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši Jistiny, 
kterou tento Uchazeč uhradil na Účet Zadavatele pro účely podání Závazné nabídky, ve 
vztahu k níž porušil svou povinnost složit ve stanovené lhůtě příslušný Doplatek na Účet 
Zadavatele. Zadavatel je oprávněn na tuto smluvní pokutu započíst částku Jistiny uhrazenou 
daným Uchazečem, a následně udělit poukázat takto započtené smluvní pokuty na účet správy 
majetkové podstaty. Smluvní pokuta z uvedeného titulu se stane součástí majetkové podstaty 
dlužníka AUTA TÁBOR s.r.o. Uchazeči tímto výslovně souhlasí s tím, že smluvní pokuta je 
zcela přiměřená, a to zejména s ohledem na zájem Zajištěného věřitele a Zadavatele na 
rychlém zpeněžení Předmětu prodeje.  
 
 
4.10 Okamžik zaplacení Kupní ceny 
 
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Jistina a případný Doplatek zaplacené 
vybraným Uchazečem, se okamžikem, kdy Zadavatel odešle takovému Uchazeči ve smyslu 
čl. 4.8 těchto Podmínek Smlouvu o prodeji podepsanou Zadavatelem, započítávají na Kupní 
cenu; uvedeným okamžikem se má za to, že Kupní cena byla uvedeným Uchazečem zcela 
uhrazena. 
 
 
5. Vyloučení z Výběrového řízení 
 
5.1 Vyloučení 
 
Zadavatel je oprávněn z Výběrového řízení kdykoliv vyloučit kteréhokoli Uchazeče, který v 
průběhu Výběrového řízení předložil klamavé, falešné nebo nesprávné či neúplné prohlášení, 
dokument, údaj nebo jinou informaci v jakémkoli dokumentu doručeném Zadavateli během 
Výběrového řízení, nebo který přestal splňovat Podmínky účasti, nebo který jinak porušil tyto 
Podmínky. 
 
 
6. Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek 
 
6.1 Zrušení Výběrového řízení a změna Podmínek 
 
Zajištěný věřitel si výslovně vyhrazuje právo kdykoli a dle vlastního uvážení, jakkoliv 
dodatečně upravit či změnit tyto Podmínky, upustit od jakýchkoli podmínek, požadavků nebo 
povinností vymezených těmito Podmínkami (včetně Podmínek účasti), odmítnout všechny 
Závazné nabídky bez uvedení jakýchkoli důvodů, nebo kdykoli pozastavit či zrušit Výběrové 
řízení. Výslovně si Zajištěný věřitel vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek 
a neudělit Insolvenčnímu správci pokyn k uzavření Smlouvy o prodeji s žádným z Uchazečů. 
 
 



6.2 Náklady 
 
Uchazeči sami nesou veškeré náklady své účasti ve Výběrovém řízení v plné výši, a to pro 
vyloučení případných pochybností i v případě, kdy dojde k jejich vyloučení, změně 
Podmínek, odmítnutí jejich Závazných nabídek nebo zrušení Výběrového řízení. Zadavatel 
ani Zajištěný věřitel nejsou odpovědní za jakékoli náklady a výdaje vzniklé jakékoli straně ve 
vztahu k Výběrovému řízení. 
 
 
7. Rozhodné právo 
 
7.1 Rozhodné právo 
 
Tyto Podmínky a veškeré právní vztahy vyplývající z Výběrového řízení se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Insolvenčním zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) s výslovným 
vyloučením aplikace (i) kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a (ii) Úmluvy 
OSN o mezinárodní koupi zboží – „Vídeňská úmluva“. 
 
7.2 Rozhodčí doložka 
 
Všechny majetkové spory mezi Uchazeči a Zadavatelem vzniklé v souvislosti s tímto 
Výběrovým řízením budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení u 
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky, a to před třemi rozhodci (rozhodčí senát), určenými podle jeho Řádu. Místem 
soudu bude Praha a řízení bude vedeno v českém jazyce. Meritorní rozhodnutí učiněné v 
rámci rozhodčího řízení bude konečné, závazné pro Uchazeče, Zadavatele i Zajištěného 
věřitele, a vykonatelné. 
 
 
8. Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Specifikace Předmětu prodeje 
Příloha č. 2: Závazný vzor Přihlášky 
Příloha č. 3: Závazný vzor Čestného prohlášení o splnění podmínek 
Příloha č. 4: Závazný vzor Smlouvy o prodeji 
 
 
 
V Hradci Králové dne 10.6.2019 
 
 
 
 
9. Akceptace Uchazeče 
 
Svým níže uvedeným podpisem výslovně potvrzuji/potvrzujeme, že (i) jsem/jsme se podrobně 
seznámil/seznámili s obsahem shora uvedených Podmínek, a to včetně všech příloh, (ii) všem 
předmětným podmínkám zcela rozumím/rozumíme a jsem/jsme si vědom/vědomi a 
souhlasím/souhlasíme s jejich právními i dalšími důsledky, a (iii) bezvýhradně 



přijímám/přijímáme tyto Podmínky, a to včetně všech podmínek obsažených v jejich 
přílohách, a souhlasím/souhlasíme s tím, že jimi jsme právně vázáni: 
 
 
 
 
V…………………………….dne……………………2019 
 
 
Obchodní firma/Jméno Uchazeče:………………………... 
 
     
Podpis:……………………………………………………..   
 
Jméno:…………………………………………………….. 


