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Nabídka na odkup pohledávky z majetkové podstaty dlužníka MTStav Příbram s.r.o. 

Vážení, 

obracím se na Vás s nabídkou na odkup pohledávky z majetkové podstaty dlužníka MTStav 

Příbram s.r.o., K Podlesí  649, Příbram VI - Březové Hory. Pohledávka je sepsaná do 

majetkové podstaty pod položkou č. 12. 

Specifikace pohledávky: 

Nominální hodnota: 100 744,37 Kč 

Dlužník: David Türke, nar. 15.12.1974, bytem Na Klínku 481, 289 14 Poříčany 

Popis: Náklady řízení dle rozsudku Krajského soudu v Praze čj. 56 Cm 175/2013-52 ze dne 

12.5.2015. 

Pohledávka byla přihlášená v již ukončeném insolvenčním řízení (konkurs) čj. KSPH 70 INS 

4304/2015. Zde byla pohledávka uspokojena co do výše 4 316,30 Kč (původní výše 

pohledávky byla 105 060,67 Kč). 

Podklady k pohledávce: K dispozici k nahlédnutí v sídle insolvenčního správce po předchozí 

dohodě. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na asistenta IS Kryštofa Termera (kontakty uvedeny 

výše). 
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Podmínky výběrového řízení: 

• Předmětná pohledávka bude prodána nejvyšší podané nabídce. 

• Předmětná pohledávka je prodávána jako celek. Není možné podávat nabídky na část 

pohledávky. 

• Insolvenční správce neručí za existenci a dobytnost pohledávky. Úhrady na 

pohledávku provedené do okamžiku připsání kupní ceny za prodej pohledávek na účet 

majetkové podstaty zůstávají součástí majetkové podstaty, a to bez jakékoliv 

refundace. 

• Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní 

smlouvy. 

• Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky. 

• Nabídky budou doručeny do sídla insolvenčního správce (Opatovická 156/24, 110 00 

Praha 1) v zapečetěné obálce s označením „Neotvírat – výběrové řízení – Pohledávka 

MTStav Příbram s.r.o.“ 

• Nabídky je možné zasílat nejpozději do 31.01.2022 do 14:00 hodin. Za platné nabídky 

budou považovány ty nabídky, které budou doručeny do sídla insolvenčního správce 

do výše uvedeného termínu. 

 

 

S pozdravem 

JUDr. David Termer, Ph.D. 

insolvenční správce 


