
Obecné podmínky pro prohlídky a následnou koupi 
Škoda RAPID  rok výroby 2013, barva červená základní, VIN TMBAM6NH8D4021350 
počet najetých km 95 000, STK  platná do prosinec 2022, první majitel, servisní knížka 
vozidlo se nachází v obci Nejdek 

Minimální kupní cena: 150.000,-Kč Prodej nejvyšší nabídce 
Uzávěrka nabídek: 11.5.2022 
Nabídky se zasílají emailem na adresu finergo@seznam.cz 
 
Stav :  Stav odpovídá stáří vozidla a najetým kilometrům. Pravidelná údržba. 
Prodávající není plátce DPH 
Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka č.j. KSPL 52 INS 23467/2020 
Osobní prohlídka při převzetí automobilu. 
Vítěznému zájemci bude vizuální prohlídka umožněna při splnění opatření před 
předáním vozidla.  
jedná se o starý, použitý automobil za stav tedy nelze ručit. Na pozdější reklamace nebude 
brán zřetel. Předmět řízení se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 
občanského zákoníku. Prodávající neručí za vady předmětu prodeje. 
Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce. Vítězem výběrového řízení se 
účastník stává až v momentu sdělení emailem z adresy finergo@seznam.cz, že 
prodávající akceptuje cenu dosaženou ve výběrovém řízení. 
Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese 
žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět 
prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím; 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se 
(omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České 
republiky takové vyloučení (omezení) připouští; 
Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu 
věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 
občanského zákoníku; 
Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje, pakliže takové poplatky 
vzniknou. 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, 
nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením 
majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení 
výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky 
vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, 
včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně 
závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak 
Vítěz řízení je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději na místě při převzetí předmětu. 
Pokud bude nabídka přijata insolvenčním správcem musí vítěz řízení předmět  převzít 
nejpozději do 30.5.2022.  
Kupní cena musí být vítězem řízení uhrazena před podpisem kupní smlouvy nejpozději do 5 
dnů od oznámení z adresy finergo@seznam.cz, že jeho nabídka byla IS přijata a to na účet 
majetkové podstaty. 
Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu řízení hradí kupující (vítěz řízení) 
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