
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM  
k nabídkovému řízení na výběr kupujícího / kupujících vozidel a dalších 

movitých věcí z pozůstalosti po zemřelém Petru Prokopovi 
(dále jen „nabídkové řízení“ nebo „NŘ“) 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, likvidačního správce pozůstalosti v řízení o pozůstalosti sp.zn. 12 D 365/2016 

(dále též jen „likvidační správce“ či „prodávající“) vyhlašuje LICITA s.r.o., IČ: 26328500 (dále též jen 

„zprostředkovatel“) nabídkové řízení na výběr kupujícího / kupujících níže specifikovaných vozidel a dalších 

movitých věcí, dále označovaných jako předměty prodeje. 

Předmět prodeje č. 1: Osobní automobil Volkswagen PASSAT, r.z. PJE 4608, VIN WVWZZZ3BZVP099312 

Osobní automobil VW PASSAT, rok výroby 1997. Motor benzinový, zdvihový objem 1781 cm3, max. výkon 

110 kW. Stav tachometru: 420000 km. Vozidlo je bez platného osvědčení o technické způsobilosti (platnost 

vypršela 04/2017). Vozidlo je nejméně 3 roky neprovozované, nepojízdné, ve zhoršeném stavu. Kopie 

technického průkazu je k nahlédnutí u zprostředkovatele. Další informace o vozidle ve znaleckém posudku, 

který je k nahlédnutí u zprostředkovatele. 

Orientační nabídková cena: 15.000 Kč 

Předmět prodeje č. 2: Nákladní automobil skříňový FIAT DOBLO, r.z. 2P2 9376, VIN ZFA22300005104803 

Nákladní automobil skříňový FIAT DOBLO, rok výroby 2002. Motor benzinový, zdvihový objem 1595 cm3, 

max. výkon 76 kW. Stav tachometru nezjištěn. Vozidlo je bez platného osvědčení o technické způsobilosti 

(platnost vypršela 06/2016). Vozidlo je nejméně 3 roky neprovozované, nepojízdné, ve zhoršeném stavu. 

Technický průkaz k vozidlu není k dispozici (k datu zpracování tohoto informačního memoranda nebyl 

dohledán; dohledáno pouze ORV). Další informace o vozidle ve znaleckém posudku, který je k nahlédnutí u 

zprostředkovatele. 

Orientační nabídková cena: 26.620 Kč 

Předmět prodeje č. 3: Nákladní automobil - mikrobus Ford Transit, r.z. 1P3 6248, VIN WF0HXXGBVHWB57848 

Nákladní automobil – mikrobus Ford Transit, rok výroby 1998. Motor naftový, zdvihový objem 2496 cm3, 

max. výkon 63 kW. Stav tachometru: 448922 km. Vozidlo je bez platného osvědčení o technické způsobilosti 

(platnost vypršela 01/2017). Vozidlo je nejméně 3 roky neprovozované, nepojízdné, ve zhoršeném stavu. 

Kopie technického průkazu je k nahlédnutí u zprostředkovatele. Další informace o vozidle ve znaleckém 

posudku, který je k nahlédnutí u zprostředkovatele. 

Orientační nabídková cena: 20.570 Kč 

Předmět prodeje č. 4: Nákladní automobil sklápěcí IFA Multicar M 25, r.z. 2P3 3870, VIN 1693986 

Nákladní automobil sklápěcí IFA Multicar M 25, rok výroby 1986. Motor naftový, zdvihový objem 1997 cm3, 

max. výkon 33 kW. Stav tachometru: 164845 km. Vozidlo je bez platného osvědčení o technické způsobilosti 

(platnost vypršela 06/2016). Vozidlo je nejméně 3 roky neprovozované, nepojízdné, ve zhoršeném stavu. 

Kopie technického průkazu je k nahlédnutí u zprostředkovatele. Další informace o vozidle ve znaleckém 

posudku, který je k nahlédnutí u zprostředkovatele. 

Orientační nabídková cena: 10.890 Kč 
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Předmět prodeje č. 5: Nákladní automobil sklápěcí IFA Multicar M 25, r.z. 1P6 4068, VIN 10853 

Nákladní automobil sklápěcí IFA Multicar M, rok výroby 1981. Motor naftový, zdvihový objem 1997 cm3, 

max. výkon 33 kW. Stav tachometru: 106887 km. Vozidlo je bez platného osvědčení o technické způsobilosti 

(platnost vypršela 05/2016). Vozidlo je nejméně 3 roky neprovozované, nepojízdné, ve zhoršeném stavu. 

Kopie technického průkazu je k nahlédnutí u zprostředkovatele. Další informace o vozidle ve znaleckém 

posudku, který je k nahlédnutí u zprostředkovatele. 

Orientační nabídková cena: 12.100 Kč 

Předmět prodeje č. 6: Dvě míchačky na beton  

Dvě míchačky na beton, obě rok výroby 1990. Motor elektropohon, bez počítadla motohodin. Zařízení jsou 

značně opotřebená, dlouhodobě nepoužívaná, funkčnost nebyla ověřena.  

Orientační nabídková cena: 1.000 Kč 

Všechny předměty prodeje jsou umístěny v Dolní Lukavici (okr. Plzeň-jih), v zemědělském areálu na jižním 

okraji obce.   

Fotografie předmětů prodeje jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto informačního memoranda.  

Každý z výše uvedených předmětů prodeje je nabízen k prodeji samostatně. Není-li výslovně uvedeno 
jinak, platí informace a ustanovení obsažená v tomto informačním memorandu shodně pro všechny výše 

uvedené předměty prodeje a pro všechny uchazeče o koupi, bez ohledu na to, o který předmět prodeje se 
ucházejí. Pokud se tedy níže v tomto informačním memorandu hovoří o „předmětu prodeje“ a z kontextu 

nevyplývá něco jiného, platí ustanovení o „předmětu prodeje“ shodně pro všechny výše uvedené 
předměty prodeje a pro všechny uchazeče o koupi resp. pro všechny vítěze nabídkového řízení. 

UPOZORNĚNÍ:  

Výše uvedené popisy předmětu prodeje jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Zprostředkovatel 

doporučuje uchazečům o koupi předmětu prodeje, aby využili možnosti prohlídky předmětu prodeje a 

osobně se tak seznámili s jeho stavem.  

Všechny předměty prodeje jsou nabízeny k prodeji jako použité, nikoli nové; funkčnost není zaručena, není 

známa. Není známo, zda uváděné stavy tachometrů vozidel odpovídají skutečně ujetému množství km.  

S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje nabízen k prodeji v rámci insolvenčního řízení a 

informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) je z tohoto důvodu omezena, bude kupní smlouva o 

koupi předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z případného vadného 

plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku). 

Prodej nejvyšší nabídce. Výše uvedené ceny jsou orientační nabídkové. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 26.6.2020, ve 12:00 hod. 

Informace k podávání nabídek a další informace týkající se prodeje jsou obsaženy níže. 
 

 

Prohlídka předmětu prodeje 

Prohlídka předmětu prodeje je možná dne 15.6.2020, od 14:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je ve 14:00 

hod. v Dolní Lukavici (okr. Plzeň-jih), v zemědělském areálu na jižním okraji obce (přesné místo srazu si 

zájemci dohodnou na tel. 777 009 922).    
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Podávání nabídek 

Uchazeči o koupi předmětu prodeje (též jen „zájemci“) mohou podávat písemné nabídky na odkoupení 

předmětu prodeje do 26.6.2020, 12:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nemusí být 

přihlíženo. 

Písemnou nabídku je třeba učinit na formuláři, který si zájemce vyžádá u zprostředkovatele, LICITA s.r.o. (tel. 

777 009 922, 777 707 311, e-mail: licita@licita.cz). 

Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli. Nabídku lze podat zprostředkovateli jedním 

z těchto způsobů:  

- osobně v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese Keřová 7, Plzeň,  

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

- zasláním nabídky v elektronické podobě (formát pdf), opatřené uznávaným elektronickým podpisem, e-

mailem na adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2,  

- zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo png) e-mailem na 

adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2. 

Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.   

 

Povinnosti vítěze nabídkového řízení: 

Vítězem NŘ se stává zájemce, jehož nabídka kupní ceny předmětu prodeje bude ze všech podaných nabídek 

nejvyšší.   

Akceptuje-li prodávající nabídku učiněnou vítězem NŘ, zprostředkovatel odešle vítězi NŘ výzvu k úhradě 

kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy o koupi předmětu prodeje (dále jen „Výzva“).    

Povinnost uhradit kupní cenu předmětu prodeje: Vítěz NŘ je povinen nejpozději do 10 dní od obdržení 

(doručení) Výzvy uhradit kupní cenu předmětu prodeje (tj. nejvyšší kupní cenu nabídnutou vítězem NŘ za 

předmět prodeje), a to na depozitní účet zprostředkovatele č. 76594028/2700, vedený u UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia, a.s.; variabilním symbolem platby bude r.č. nebo IČ vítěze NŘ, případně jiný 

vhodný identifikátor uvedený ve Výzvě.  

Povinnost podepsat kupní smlouvu: Vítěz NŘ je povinen nejpozději do 10 dní od obdržení (doručení) Výzvy 

podepsat kupní smlouvu o koupi předmětu prodeje (dále jen „Kupní smlouva“).  

Nebude-li s vítězem NŘ dohodnuto jinak, bude Kupní smlouva připravena k podpisu počínaje následujícím 

pracovním dnem po odeslání Výzvy v potřebném počtu vyhotovení v kanceláři zprostředkovatele na adrese 

LICITA s.r.o., Keřová 7, Plzeň.  

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že je předmětem prodeje pozůstalost (likvidační podstata), může být 

vítězi NŘ předložena k podpisu kupní smlouva obsahující odkládací podmínku účinnosti, podle které kupní 

smlouva nabude obligačních účinků teprve poté, co bude prodávajícímu (likvidačnímu správci) udělen 

notářem jakožto soudním komisařem souhlas ke zpeněžení předmětu prodeje, opravňující prodávající 

zpeněžit předmět prodeje coby likvidační podstatu prodejem mimo dražbu za cenu nabídnutou vítězem 

NŘ (kupujícím). 

 

Předání předmětu prodeje: 

Vítěz NŘ (kupující) je povinen na svůj náklad převzít a odvézt předmět prodeje z místa jeho uložení 

(umístění) nejpozději do 10 dnů od data uzavření kupní smlouvy, nebude-li v kupní smlouvě výslovně 

ujednáno jinak. O předání a převzetí předmětu prodeje bude sepsán a podepsán předávací protokol. 

Pro případ, že by se vítěz NŘ (kupující) dostal do prodlení s převzetím předmětu prodeje, je povinen uhradit 



 

  strana 4 (celkem 6) 

prodávajícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých). 

 
Další informace pro zájemce: 

Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová 

360/7, Severní Předměstí, Plzeň, e-mail: licita@licita.cz, tel. 377 227 979. 

Kontaktní osobou pro podání bližších a vysvětlujících informací je Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009 922, e-mail: 

licita@licita.cz, nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310, e-mail: licita@licita.cz.  

 

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

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

dodatečně vyzvat uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.    

 

 

V Plzni, dne 20.5.2020 

 

LICITA s.r.o. 
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FOTODOKUMENTACE 

Předmět prodeje č. 1: Osobní automobil Volkswagen PASSAT, r.z. PJE 4608 

  

 

Předmět prodeje č. 2: Nákladní automobil skříňový FIAT DOBLO 

  

 

Předmět prodeje č. 3: Nákladní automobil - mikrobus Ford Transit 
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Předmět prodeje č. 4: Nákladní automobil sklápěcí IFA Multicar M 25, rok výroby 1986 

  

 

Předmět prodeje č. 5: Nákladní automobil sklápěcí IFA Multicar M 25, rok výroby 1981 

 

 

Předmět prodeje č. 6: Míchačky na beton  

 


