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Oznámení o zahájení nabídkového řízení na prodej movitých věcí 
z majetkové podstaty 

  
 
1. Prodávající  
Ing. David Papoušek Ph.D. 
se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 120/2, PSČ 702 00 
insolveční správce dlužníka: 
dlužníka: Lubomír Štecher, bytem Úmonín 31, Úmonín  
insolvenční řízení vedeno pod sp.zn.: KSPH 75 INS 1052/2021 
(dále jen „IS Štecher“) 
 
 
 
2. Předmět prodeje 
Předmětem prodeje v rámci nabídkového řízení je níže uvedená movitá věc sepsaná 
v majetkové podstatě dlužníka, a to:  

- přívěs nákladní speciální pro přepravu živých zvířat, tovární zn. B.BRUNS,                                          
VIN: 07892810, datum první registrace v roce 1989, r.z.: 2K8 8086 

 

3. Informace o Předmětu prodeje 
Prohlídka movitých věcí se bude konat po předchozí telefonické domluvě s prodávajícím. 
Informace poskytne prodávající na e-mail: davidpapousek@seznam.cz 
 
 
4. Podmínky a termíny realizace nabídkového řízení 
4.1 Závazným termínem a místem pro předložení závazné cenové nabídky na výši kupní 
ceny za předmět prodeje je: 08. června v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. (SEČ) na adrese 
kanceláře IS Štecher, Ing. Davida Papouška Ph.D., Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 
120/2, PSČ 702 00. Předložení závazné cenové nabídky je možné osobně, případně 
prostřednictvím poštovní nebo zásilkové služby. 
 
4.2 Účastník podávající nabídku musí splňovat tyto předpoklady: 
a) není v úpadku, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno 
insolvenční řízení, nebo není v likvidaci;  
b) účastník existuje - tzn. je fyzickou osobou či jako právnická osoba byl řádně založen, 
případně zapsán do příslušné zákonné evidence. Osoba, která podala návrh a která podepsala 
návrh smlouvy, je oprávněna jednat jménem účastníka soutěže.  
c) není osobou uvedenou v ust. § 295 z. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.3 Pro přehledné posouzení a hodnocení návrhů Prodávající požaduje předložení návrhu 
obsahující tyto údaje: 
- Označení nabídky „prodej přívěs“ 
- Identifikační údaje zájemce (obchodní firma/jméno, sídlo, IČ).  
- Určení jedné kontaktní osoby zájemce pro veškerou komunikaci  
s Vyhlašovatelem, včetně telefonického, e-mailového spojení a adresu k doručování 
písemností.  



2 
 

- Vlastní návrh ceny zájemce za prodej předmětu nabídkového řízení. 
 
4.3 Prodávající vybere nejvhodnější nabídku na základě tohoto kritéria:  

- nejvyšší nabídka kupní ceny za předmět nabídkového řízení  
 
4.4 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny do 10-ti pracovních dnů ode dne, kdy zájemci 
bude doručeno oznámení o tom, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Pokud 
zájemce v této lhůtě kupní cenu neuhradí, nebude s ním kupní smlouva uzavřena. 
 
4.5 Kupní smlouva bude ze strany Prodávajícího uzavřena  
do 10-ti dnů ode dne připsání kupní ceny na účet insolvenčního správce vedený                       
u Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, 123-3627330277/0100,  Variabilní symbol = IČ/ 
r.č. zájemce. 
 
 
5. Další  
5.1 Toto nabídkové řízení na výše uvedený předmět prodeje je institutem neupraveným 
zákonem a není veřejnou obchodní soutěží, ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy, ani 
soutěží o nejvhodnější nabídku a ani se nejedná o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
 
5.2 IS Štecher je oprávněn toto nabídkové řízení kdykoliv (i bez odůvodnění) zrušit a/nebo 
nevybrat žádnou z učiněných cenových nabídek.  
 
5.3 Každý z účastníků nabídkového řízení si veškeré náklady spojené s účastí 
v nabídkovém řízení nese sám a za žádných okolností mu nevzniká nárok na jejich úhradu. 

 

 

V Ostravě dne 11.05.2022 

 

 

 

……………………….. 

Ing. David Papoušek Ph.D. 
insolvenční správce dlužníka: 
Lubomír Štecher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


