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(dále jen „Vyhláška“)  

  
  
  
  
  

Prodej pohledávek z majetkové podstaty 

dlužníka STARÝ TIMBER s.r.o. 

  

  

  

  

  

  

Podmínky výběrového řízení  

(dále jen „podmínky“)  

  

  

 

  

 Vyhlašovatel:   Mgr. Monika Cihelková 
  se sídlem Vodičkova 707/37, Praha 1, PSČ 110 00  
  IČ: 662 54 108  

  insolvenční správkyně obchodní společnosti  

  STARÝ TIMBER s.r.o. 
  se sídlem Bohdaneč 136, 285 25  Bohdaneč 
  IČ: 270 95 835 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 
C, vložka 95911 

 
    (dále jen „Vyhlašovatel“)  
  
  
 

  



Článek I. 
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

  
Výběrové řízení je vyhlášeno za účelem nalezení kupujícího pohledávek z majetkové podstaty 
dlužníka STARÝ TIMBER s.r.o., se sídlem Bohdaneč 136, 285 25  Bohdaneč, IČ: 270 95 835 (dále 
jen “dlužník”).  
 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT PRODEJE 

  
Předmětem prodeje jsou pohledávky z majetkové podstaty dlužníka: 

• Pohledávka ve výši 17.864.863,- Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set šedesát čtyři tisíc 
osm set šedesát tři korun českých) s příslušenstvím za společností MERKUR KEY, a.s., IČ 
253 37 025, se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00  Praha 3 (dále jen “MERKUR KEY, a.s.”), 
sepsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka jako položka 23.  

Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 20.8.2019 soud rozhodl, že 
společnost MERKUR KEY, a.s. je povinna zaplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 
17.864.863,- Kč s příslušenstvím. 

Tento rozsudek nabyl právní moci dne 12.10.2019 a je vykonatelný. 

Vyhlašovatel má tedy v souladu s výše uvedeným právním titulem vůči společnosti MERKUR 
KEY, a.s. nárok na úhradu částky 17.864.863,- Kč s příslušenstvím. 

 

• Pohledávka ve výši 9.946,60 Kč (slovy: devět tisíc devět set čtyřicet šest korun českých 
šedesát haléřů) s příslušenstvím a pohledávka ve výši 1.140 EUR (slovy: jeden tisíc jedno 
sto čtyřicet eur) s příslušenstvím za společností EURO AUTO Chotěboř, s.r.o., IČ 252 
83 561, se sídlem Budapešťská 1491/5, 102 00, Praha 10 (dále jen “EURO AUTO Chotěboř, 
s.r.o.”), sepsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka jako položka 12 a 13.  

Na základě rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 26.7.2018 soud rozhodl, 
že společnost EURO AUTO Chotěboř, s.r.o. je povinna zaplatit do majetkové podstaty 
dlužníka částku 9.946,60 Kč s příslušenstvím a částku 1.140 EUR s příslušenstvím. 

Tento rozsudek nabyl právní moci dne 2.10.2018 a je vykonatelný. 

Vyhlašovatel má tedy v souladu s výše uvedeným právním titulem vůči společnosti EURO 
AUTO Chotěboř, s.r.o. nárok na úhradu částky 9.946,60 Kč s příslušenstvím a částky 1.140 
EUR s příslušenstvím. 

 

• Pohledávka ve výši 832.380,- Kč (slovy: osm set třicet dva tisíc tři sta osmdesát korun 
českých) s příslušenstvím za společností LESY POSÁZAVÍ, s.r.o., IČ 260 06 243, se sídlem 
Kunemil 19, 582 91  Kunemil (dále jen “LESY POSÁZAVÍ, s.r.o.”), sepsaná v soupisu 
majetkové podstaty dlužníka jako položka 22. 

Na základě rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodu ze dne 26.4.2019 soud rozhodl, 
že společnost LESY POSÁZAVÍ, s.r.o. je povinna zaplatit do majetkové podstaty dlužníka 
částku 832.380,- Kč s příslušenstvím. 

Tento rozsudek nabyl právní moci dne 11.6.2019 a je vykonatelný. 

Vyhlašovatel má tedy v souladu s výše uvedeným právním titulem vůči společnosti LESY 
POSÁZAVÍ, s.r.o. nárok na úhradu částky 832.380,- Kč s příslušenstvím. 

 

• Pohledávka ve výši 1.162.645,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto šedesát dva tisíc šestset 
čtyřicet pět korun českých) s příslušenstvím za společností Dotify Praha s.r.o., IČ 248 04 827, 
se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, 102 00  Praha 10 (dále jen “Dotify Praha s.r.o.”), 
sepsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka jako položka 21. 



Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 20.3.2019 soud rozhodl, že 
společnost Dotify Praha s.r.o. je povinna zaplatit do majetkové podstaty dlužníka částku 
1.162.645,- Kč s příslušenstvím. 

Tento rozsudek nabyl právní moci dne 14.5.2019 a je vykonatelný. 

Vyhlašovatel má tedy v souladu s výše uvedeným právním titulem vůči společnosti Dotify 
Praha s.r.o. nárok na úhradu částky 1.162.645,- Kč s příslušenstvím. 

 

(tyto pohledávky společně dále jen jako “předmět prodeje” nebo “pohledávky”).   

O řešení úpadku dlužníka je Krajským soudem v Praze vedeno insolvenční řízení pod sp.zn.: KSPH 
66 INS 24574/2012.   

Vyhlašovatel neodpovídá zájemcům za vymahatelnost a dobytnost pohledávek.  

Článek III. 
SEZNÁMENÍ S PŘEDMĚTEM PRODEJE 

  
Listiny týkající se předmětu prodeje poskytne na vyžádání Vyhlašovatel elektronickou formou. Listiny 
budou zájemcům poskytnuty pouze za účelem učinění nabídky v rámci výběrového řízení na koupi 
předmětu prodeje. Zájemci nejsou oprávněni zaslané listiny jakkoliv dále šířit či využívat.  
  

 
Článek IV. 

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
  
Výběrového řízení se může účastnit tuzemská nebo zahraniční osoba (dříve a dále jen „Zájemce“), 
která splňuje následující podmínky:  
  
a) Zájemce musí být svéprávnou fyzickou osobou starší 18 let nebo osobou právnickou, řádně 

založenou, vzniklou a existující.  

b) Vůči Zájemci nesmí být vydáno rozhodnutí o úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) ani 
ekvivalentní rozhodnutí podle zahraničního práva.  

c) Zájemce nesmí být osobou blízkou dlužníkovi ani s ním tvořit koncern a dále osobou, u které platí 
zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení 295 odst. 2 zákona č. 
182/2006 Sb., insolvenčního zákona.  

 
 

Článek V. 
FORMA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

  
Výběrové řízení proběhne obálkovou metodou v jednom kole.  
 
Zájemce předkládá Vyhlašovateli závaznou nabídku v dané struktuře a formě dle čl. VI. této 
Vyhlášky.  
 
 

Článek VI. 
POVINNÝ OBSAH NABÍDKY 

  
Zájemci musí předložit Vyhlašovateli nabídku na nabídkovém formuláři (dále jen „Formulář“), jež 
tvoří přílohu č.1 Vyhlášky:  
  
a) Zájemce, fyzická osoba, uvede do Formuláře  

své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, 
státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu a kód banky;  



b) Zájemce, právnická osoba, uvede do Formuláře:  

název (obchodní firma), sídlo, identifikační číslo, adresu pro doručování písemností, telefonní číslo, 
e-mailovou adresu, jméno, příjmení a funkce osoby, která za právnickou osobu jedná, číslo 
bankovního účtu a kód banky;  

c) Zájemce dle odst. 1, písmene a) nebo b) tohoto článku uvede do Formuláře nabídnutou kupní 
cenu za předmět prodeje.  

d) Zájemce dle odst. 1, písmene a) nebo b) tohoto článku svým podpisem Formuláře stvrzuje 
souhlas s prohlášením v něm uvedeným.  
  
 
 

Článek VII. 
PODÁNÍ NABÍDKY 

 
1. Nabídky budou přijímány v sídle Vyhlašovatele počínaje dnem zveřejnění Vyhlášky v 

insolvenčním rejstříku v řízení vedeném o úpadku dlužníka.  
 
2. Nabídku lze podat osobním doručením, kurýrní službou, případně formou doporučené poštovní 

listovní zásilky.  
 
3. Povinný obsah nabídky dle čl.VI Vyhlášky musí být podán v uzavřené a zapečetěné obálce s 

označením: „Neotvírat – výběrové řízení pohledávky STARÝ TIMBER s.r.o.“. Obálka musí 
dále obsahovat označení Zájemce, tj. jméno a příjmení (fyzická osoba), případně obchodní firmu 
(právnická osoba).  

 
4. Nejzazší termín pro podání nabídky je 18.3.2022 ve 12 hodin.   
 
 
 

Článek VIII. 
VÝBĚR VÍTĚZE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

  
1. Jediným kritériem pro výběr vítěze VŘ je výše nabízené kupní ceny.  
 
2. Vítěze VŘ vybere Vyhlašovatel a bez zbytečného odkladu požádá zajištěného věřitele dlužníka 

o souhlas s prodejem pohledávky vítězi VŘ.  

 

3. Po obdržení souhlasu zajištěného věřitele dlužníka Vyhlašovatel bezodkladně vyzve emailovou 
zprávou vítěze VŘ k zaplacení nabídnuté kupní ceny za předmět prodeje a k podpisu Smlouvy 
o postoupení pohledávky. Tato výzva bude odeslána na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou 
ve Formuláři Zájemce.  

 
4. V případě, že vítězný Zájemce neuhradí v řádném termínu kupní cenu, Vyhlašovatel si 

vyhrazuje právo vyzvat dalšího Zájemce v pořadí k uhrazení nabídnuté kupní ceny. 

 

 
Článek IX. 

POVINNOSTI VÍTĚZE VŘ 
  
1. Vítězný Zájemce je povinen uhradit nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení kupní 

ceny, na účet Vyhlašovatele vedený UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 2109558859/2700, 
kupní cenu. Jako variabilní symbol platby bude uvedeno rodné číslo Zájemce (fyzická osoba), 
případně identifikační číslo Zájemce (právnická osoba). 

 
2. Výzva k zaplacení kupní ceny se považuje za doručenou dnem, kdy Vyhlašovatel odešle Zájemci 

emailovou zprávu. 
 



3. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na účet Vyhlašovatele.  
 
4. Vítězný Zájemce je povinen, po úhradě celé kupní ceny, uzavřít s Vyhlašovatelem Smlouvu o 

postoupení pohledávky.  
  
 

Článek X. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

  
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v průběhu zrušit, případně změnit jeho 

podmínky.  
 
2. Vyhlašovatel výslovně upozorňuje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve 

smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb.  
 
3. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.  
  
   
  
V Praze dne  16.2.2022 
 
 
Mgr. Monika Cihelková 
insolvenční správkyně STARÝ TIMBER s.r.o. 


