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e-mailem na zpenezeni@isalis.cz  

V Praze dne 1. března 2021 

  

Pokyn zajištěného věřitele dle § 293 insolvenčního zákona 

Vážení, 

obracím se na Vás v zastoupení našeho klienta, společnosti Unicredit Leasing CZ, a.s. 
IČ: 158 86 492, sídlo na adrese Želetavská 1525/1,140 10 Praha 4 – Michle (dále jen 
,,UCL"), ve věci insolvenčního řízení dlužníka Jiřího Alexandra Tichého, nar. 
12.7.1980, IČ 70693048, na adrese Staré Křečany ev. Č. 69, 407 61 Staré Křečany.  

Náš klient je v uvedeném insolvenčním řízení přihlášeným věřitelem evidovaným pod 
č. P 7. Ve vztahu k následujícímu předmětu zajištění:  

osobní motorové vozidlo značky KIA Sportage 1,6, exklusive VIN 
U5YPH814AGL149490(dále jen „Předmět zajištění“) 

je dále zajištěným věřitelem, kterému svědčí právo na oddělené uspokojení z výtěžku 
zpeněžení. 
 
Tímto v zastoupení Unicredit Leasing CZ, a.s. uděluji následující pokyn ke zpeněžení 
Předmětu zajištění, který v plném rozsahu nahrazuje veškeré předcházející pokyny 
zajištěného věřitele:  

 
i. Pokud nebyl Předmět zajištění před udělením tohoto pokynu předání UCL 

nebo jeho zástupci, bude předán společnosti KLÁN, spol. s r.o., se sídlem 
Klánova 332/35, Praha 4, IČ: 45281564 (dále jen "Dražitel"), a to v areálu 
Dražitele na adrese K Raškovci 1360/V, Kolín. O tomto předání bude mezi 
stranami vyhotoven předávací protokol. 

ii. Předmět zajištění bude oceněn na základě znaleckého posudku, který bude 
obstarán Dražitelem nebo zajištěným věřitelem za cenu do 3.000,- Kč vč. 
DPH; 

iii. prodej Předmětu zajištění proběhne veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 
Sb., o veřejných dražbách, dle dražební vyhlášky prostřednictvím Dražitele, 
dražební vyhláška tvoří přílohu tohoto pokynu; 
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iv. smlouvu o provedení veřejné dobrovelné dražby uzavře s Dražitelem 
insolveční správce dlužníka, jako navrhovatel dražby, smlouva tvoří přílohu 
tohoto pokynu; 

v. nejnižší podání, za kterou bude Předmět zajištění nabízen, bude odpovídat 
vždy alespoň 95% ceny dle vyhotoveného znaleckého posudku. V případě, že 
není učiněna nabídka ve výši nejnižšího podání, bude nejnižší podání sníženo 
na 75% ceny dle znaleckého posudku; 

vi. cena dosažená vydražením bude uhrazena Dražebníkovi dle dražební 
vyhlášky a následně převedena na účet majetkové podstaty sdělený 
insolvenčním správcem; 

vii. náklady spojené se zpeněžením (zejména odměna Dražebníka, náklady za 
vyhotovení znaleckých posudků a případné náklady za odebrání Předmětu 
zajištění a servisní prohlídku) a náklady spojené se správou vozidel budou v 
souladu s § 298 odst. 4 insolvenčního zákona uspokojeny z výtěžku 
zpeněžení.  

Nárok insolvenčního správce na odměnu dle § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. a její 
uspokojení z výtěžku zpeněžení Předmětu zajištění (§ 298 odst. 2 insolvenčního 
zákona) není výše uvedeným dotčen.  

Dovolujeme si požádat o souhlas či doplnění výše uvedeného postupu písemně, 
e-mailem nebo do datové schránky.  

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici. 

S pozdravem 
 
 
 
Unicredit Leasing CZ, a.s 
Mgr. Petr Šabatka v zast. 
 
 

Přílohy: 

1. Plná moc 
2. Dražební vyhláška 
3. Smlouva o provedení veřejné dobrovolné dražby 
 

Kontakt a adresa pro doručování: DLA Piper Prague LLP 
Dany Kratochvíl 
Panská 2, 110 00 Praha 1 
telefon: +420 222 817 660 
e-mail: dany.kratochvil@dlapiper.com 
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