
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM  

k nabídkovému řízení na výběr kupujícího  

řadového rodinného domu v Mostě, městské části Vtelno 

LICITA s.r.o., IČ: 26328500 (dále jen „zprostředkovatel“) vyhlašuje nabídkové řízení na výběr kupujícího 

níže specifikované a popsané nemovitosti v Mostě, městské čtvrti Vtelno a vyzývá k podávání nabídek na 

koupi této nemovitosti. 

  

Jedná se o řadový rodinný dům se dvěma byty v okrajové části města Most, v městské části Vtelno, 

Příčná ul. č.p. 140. Rodinný dům je nepodsklepená stavba se třemi nadzemními podlažími, zastřešená 

nízkou sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou. Dům je v rozsahu přízemí zděný, v rozsahu druhého 

a třetího nadzemního podlaží jde o montovanou dřevostavbu typu OKAL. Stáří domu je cca 40 let, stav 

dobrý, údržba prováděna. Dispozičně obsahuje v přízemí garáž, komoru, kotelnu, sušárnu a sklad, ve 2. 

NP byt (předsíň, 2 pokoje, kuchyň s jídelnou, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon), ve 3.NP byt 

(předsíň, 3 pokoje, šatna, kuchyň a koupelna s vanou a WC). Dům je napojen elektřinu, veřejný vodovod 

a veřejnou kanalizaci, plyn není rozveden (přípojka provedena). Vytápění ústřední kotlem na elektřinu, 

ohřev vody el. boilerem. Domem zastavěná plocha činí cca 80 m2. K domu náleží pozemek o výměře 162 

m2, který představuje domem zastavěnou plochu a navazující neoplocené nádvoří přiléhající k JV straně 

domu. Nádvoří je zčásti se zpevněným povrchem (příjezd z ulice ke garáži), zčásti zatravněné. K SZ straně 

domu přiléhá městský pozemek, který je v rozsahu cca 50 m2 užíván vlastníky domu jako zahrádka s 

pergolou (bez právního ošetření užívání pozemku).  

Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárná).  

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí. 

Prodej nejvyšší nabídce. Orientační nabídková cena 3.500.000 Kč. 

Lhůta pro podávání nabídek končí 14.10.2021, ve 12:00 hod. 

Podrobné informace a pokyny k podávání nabídek jsou uvedeny níže. 

Podrobné a doplňující informace k předmětu prodeje a ke koupi předmětu prodeje jsou uvedeny níže. 
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I. 

Specifikace předmětu prodeje 

Předmětem prodeje je nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 447 pro katastrální 

území Vtelno, obec Most, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, 

specifikovaná takto: pozemek parcelní číslo st. 148/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 162 m2, jehož 

součástí je stavba – rodinný dům Vtelno, č.p. 140, stojící na pozemku parcelní číslo st. 148/3, včetně všech 

dalších součástí a všeho příslušenství  

(to vše dále též jen jako „předmětná nemovitost“ nebo „předmět prodeje“). 

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

informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) i zprostředkovatele může být z tohoto důvodu 

omezena, bude kupní smlouva o prodeji a koupi předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující 

vzdává svého práva z případného vadného plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku). 

 
II. 

Prodávající  
Prodávajícími předmětné nemovitosti jsou: 

(1) štancl - insolvence v.o.s., IČ: 29105048, se sídlem Čs. legií 172, Klatovy I, 339 01 Klatovy, insolvenční 

správce v insolvenční věci dlužníka Edwarda Jackowski, sp.zn. KSUL 23 INS 3374/2021 

(2) manželé Andrej Kačmár a Tereza Hrušková 

(dále též jen souhrnně jako „prodávající“). 

Prodávající mají postavení podílových spoluvlastníků předmětné nemovitosti a zamýšlejí prodat předmětnou 

nemovitost jako celek za cenu nejvyšší nabídky.  

 
III. 

Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu prodeje 

Předmětná nemovitost je nabízena k prodeji (prodávána) jako celek, přičemž spoluvlastnický podíl v rozsahu 

ideální jedné poloviny na předmětné nemovitosti je prodáván insolvenčním správcem coby majetková 

podstata dlužníka v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 23 INS 3374/2021 a spoluvlastnický podíl 

v rozsahu zbývající ideální jedné poloviny na předmětné nemovitosti je prodáván spoluvlastníky - manželi 

Andrejem Krčmárem a Terezou Hruškovou, kteří se připojili ke společnému prodeji.   

Stran prodeje spoluvlastnického podílu dlužníka Edwarda Jackowski se uvádí následující: Zpeněžením 
(prodejem) dlužníkova spoluvlastnického podílu jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají 
veškerá zástavní práva, která na tomto spoluvlastnickém podílu váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), 
a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je tento spoluvlastnický podíl dotčen, 
pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona). 

Předmětná nemovitost jako celek je zatížena zástavním právem smluvním ve prospěch Hypoteční banky, a.s., 

IČ: 13584324 (dále jen „Zástavní právo“). Ve vztahu k dlužníkovu spoluvlastnickému podílu na předmětné 

nemovitosti zanikne Zástavní právo zpeněžením tohoto spoluvlastnického podílu dle shora uvedeného. Ve 

vztahu ke zbývajícímu spoluvlastnickému podílu na předmětné nemovitosti bude Zástavní právo vypořádáno 

v rámci prodeje předmětné nemovitosti.   

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.  
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IV.  

Prohlídky předmětu prodeje 

Prohlídka předmětné nemovitosti je možná po předchozí domluvě se zprostředkovatelem. Pro sjednání 

prohlídky zájemce kontaktuje zprostředkovatele na tel. 777 009 922 (Bc. Aneta Hájková) nebo na tel. 777 

7077 310 (Ing. Pavel Bezstarosti), případně e-mailem zaslaným na adresu licita@licita.cz.  

Zprostředkovatel si však vyhrazuje právo dodatečně stanovit pevný termín prohlídky / pevné termíny 

prohlídek.  

 
V. 

Správní poplatky 

Kupní smlouva o koupi předmětu prodeje musí obsahovat mj. ujednání, že správní poplatek (2.000 Kč) 

spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.  

Po dokončení prodeje předmětné nemovitosti insolvenční správce vydá kupujícímu (nabyvateli) předmětné 

nemovitosti potvrzení o zániku práv a závad dotýkajících se spoluvlastnického podílu dlužníka, přičemž toto 

potvrzení je pro kupujícího podkladem (listinou) pro zajištění výmazu práv a závad z katastru nemovitostí. 

Samotné podání návrhu na výmaz práv a závad z katastru nemovitostí je již plně věcí kupujícího. Upozorňuje 

se, že s výmazem práv a závad z katastru nemovitostí je spojena povinnost k úhradě správního poplatku 

(2.000 Kč). 

 
VI.  

Upozornění pro zájemce zamýšlející financovat úhradu kupní ceny čerpáním úvěru 

Předmětná nemovitost je nabízena k prodeji v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je 

možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) 

nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. 

 
VII. 

Podávání nabídek 

Uchazeči o koupi předmětu prodeje (zájemci) mohou podávat písemné nabídky na odkoupení předmětu 

prodeje do 14.10.2021, 12:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nemusí být přihlíženo. 

Písemná nabídka musí být učiněna na jednotném formuláři, který si zájemce vyžádá u zprostředkovatele, 

LICITA s.r.o. (tel. 777 707 310/311, 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.   
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VIII.  

Postup po skončení lhůty pro podávání nabídek  

Nebude-li prodávajícími rozhodnuto jinak, bude po skončení lhůty pro podávání nabídek a po posouzení 

nabídek prodávajícími postupováno následovně:  

Vítěz nabídkového řízení (viz níže) bude vyzván k úhradě zálohy na kupní cenu předmětné nemovitosti a 

k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji a koupi předmětné nemovitosti. 

Ostatní zájemci budou informováni o tom, že jejich nabídka neuspěla (nebyla nejvyšší). Částka nejvyšší 

nabídky nebude neúspěšným zájemcům sdělována.   

 
IX. 

Povinnosti vítěze nabídkového řízení 

Vítězem nabídkového řízení se stává zájemce, jehož nabídka kupní ceny předmětu prodeje byla ze všech 

podaných nabídek nejvyšší, avšak pouze za podmínky, že prodávající takovou nabídku akceptují (dále jen 

„vítěz NŘ“).   

Akceptují-li prodávající nejvyšší učiněnou nabídku, odešle zprostředkovatel vítězi NŘ výzvu k úhradě zálohy 

na kupní cenu a k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji a koupi předmětu 

prodeje (dále jen „Výzva“ a „Smlouva“).     

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

obdržení (doručení) Výzvy uhradit zálohu na kupní cenu předmětu prodeje ve výši 150.000,-- Kč, a to na účet 

majetkové podstaty č. 542112023/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; 

variabilním symbolem platby bude datum narození nebo IČ vítěze NŘ, případně jiný vhodný identifikátor 

uvedený ve Výzvě.  

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

podepsat Smlouvu, a to v potřebném počtu vyhotovení dle pokynů, které budou uvedeny ve Výzvě, a 

následně ve lhůtě 5 dní od podpisu Smlouvy doručit/předat všechna jím podepsaná vyhotovení Smlouvy 

zprostředkovateli nebo insolvenčnímu správci. 

Nesplní-li vítěz NŘ z jakéhokoli důvodu ve výše uvedené lhůtě kteroukoli z výše uvedených povinností a 

nedohodne-li se s prodávajícími jinak, nebude s vítězem NŘ o prodeji a koupi předmětu prodeje více jednáno 

a ke složení zálohy na kupní cenu a k uzavření Smlouvy může být vyzván zájemce, jehož nabídka byla co do 

výše nabídnuté kupní ceny další v pořadí; tento postup se může uplatnit i opakovaně.   

 
X.  

Ustanovení o doručování 

Veškeré výzvy a veškerá oznámení související s tímto nabídkovým řízením budou zájemci (bez ohledu na to, 

zda se stal či nestal vítězem NŘ) zasílány v elektronické podobě e-mailem na emailovou adresu, kterou 

zájemce uvedl ve své nabídce podané dle článku VII.   

Uvede-li zájemce ve své nabídce též ID své datové schránky, budou výzvy a oznámení takovému zájemci 

zasílány též do datové schránky.   

Doloží-li zájemce spolu s podáním nabídky své prohlášení, že nemá zřízenou e-mailovou adresu ani datovou 

schránku, budou výzvy a oznámení takovému zájemci zasílány poštou na adresu pro doručování, kterou 

uvedl ve své nabídce, jinak na adresu bydliště/sídla.  

Výzva odeslaná e-mailem nebo do datové schránky se považuje za doručenou druhým dnem po odeslání, 
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výzva odeslaná poštou pátým dnem po odeslání.   

 
XI.  

Další podrobné a doplňující informace 

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. 777 009 922, 777 707 310.  

Kontaktní osobou pro podání bližších informací a sjednání prohlídky je Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009 922  

(377 22 7979), e-mail: licita@licita.cz, nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310 (377 22 7979), e-mail: 

licita@licita.cz. 

 
XII.  

Výhrada práv prodávajících 

 

Prodávající si vyhrazují právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Prodávající si dále 

vyhrazují právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, včetně práva dodatečně vyzvat 

uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.       

 

Vyhotoveno 3.9.2021 

LICITA s.r.o. 


