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I.  
Dne 17. 5. 2022 byl insolvenční správkyni (dále jen „správce“) dle § 293 odst. 1 zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“) udělen pokyn výše uvedeného 
zajištěného věřitele, společnosti Bytový trend, družstvo, IČO: 186 31 673, se sídlem Služeb 
3056/4, 108 00 Praha 10 (dále jen „věřitel“ nebo „zajištěný věřitel“) ke zpeněžení předmětu 
zajištění (dále jen „pokyn“), který tvoří tyto movité věci: 
 

1. paletovací elektrický vozík zn. STILL, typ EGU 14, v.č. 710114016740, r.v. 1999, 
výrobce Still GmbH, 221130 Hamburg, Germany, 

2. nýtovačka čepů/pinů do smontovaných ložisek, 
3. měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - mikrometr), model ID-S1012B, code No. 

543-681B, v.č. 25925, 
4. měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - mikrometr), model ID-S1012B, code No. 

543-681B, v.č. 25927, 
5. měřící přístroj Mitutoyo (úchylkoměr - mikrometr), model ID-S1012B, code No. 

543-681B, v.č. 11799, 
6. síťové datové úložiště - sever zn. Asustor, 
7. soustruh Schaublin S.A., typ 102, BL: 211124, výrobce Bévilard, Suisse, 
8. bruska stojanová, inventární číslo: STR-09, 
9. kovoobráběcí stroj, výrobce Herminghausen-Werke GmbH, typ SR2G, v.č. 

467029-2, 549866-6, r.v. 1965, 
10. váha Soehnle, typ SNR 7541.04/15-0035, TCM 128/12-4961, inventární číslo 

3720, 
11. značkovací laser, typ: MEGALIGHT, art. no. 72.3010.0, v.č. 9816, r.v. 2010, série 

25354, výrobce Schilling Marking Systems GmbH, Gemany, s příslušenstvím, 
12. multifunkční stroj OKI, typ ES5463MFP, sériové číslo AK72016333, 
13. pracovní stůl 180 x 125 cm, s deskou v barvě buku, 
14. 6 ks kožených černých židlí SITAG s chromovými podnožkami a polstrovanými 

područkami, 
15. tiskárna KONICA MINOLTA DiALTA Di 1611, sériové číslo 21717138, 
16. měřící přístroj na tvrdost ložisek DeMeet 400, výrobce Schut Geometrische 

Meettechniek bv, Nizozemsko, sériové číslo DM400250200-S471, 
17. podlahový mycí stroj Hako Scrubmaster B45, typ MBT1141 IS, výrobce The Hako 

Group, v.č. 5P09203, r.v. 2015, 
18. automatická pračka zn. Whirpool, typ AWS 63013, sériové číslo 09/14 

341440012894 
(společně dále jako „předmět zajištění“).  
 
 

II.  
Emailem ze dne 19. 5. 2022 a ze dne 25. 5. 2022 byl zajištěný věřitel správcem požádán o 
doplnění, resp. upřesnění předmětného pokynu, věřitel proto k jednotlivým bodům dle 
zmíněné emailové komunikace uvádí následující:  
 
 
 
 



3 
 

Ad 1) Stanovení ceny jednotlivých položek předmětu zajištění 
 
Věřitel trvá na tom, aby vyvolávací cena byla stanovena dle znaleckého posudku, jehož 
vypracování zajistí správce, a to s výjimkou movitých věcí v bodech 13., 14., 15. a 18 pokynu 
(stůl, židle, pračka a tiskárna). U těchto postačí ocenění dle ceny obvyklé.  
  
V případě, že u některé z movitých věcí předmětu zajištění bude znalcem určena cena 0,- Kč, 
vyvolávací cena bude stanovena dle ceny obvyklé.  
 
Ad 2), 3) a 5) Úhrada a odsouhlasení kupní ceny; dražba věcí, k nimž bylo uplatněno 
zadržovací právo   
 
Věřitel tímto upřesňuje svůj pokyn a uděluje jej správci tak, aby správce předmět zajištění 
zpeněžil dle § 286 odst. 1 písm. c) IZ mimo dražbu, a to způsobem dle volby správce 
(vč. elektronické aukce). Hodnotícím kritériem bude pouze nejvyšší nabídnutá cena. 
S ohledem na uvedené má věřitel za to, že požadavek týkající se odsouhlasení kupní ceny a 
úhrady kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy lze při prodeji mimo dražbu zachovat. 
  
Věřitel tedy trvá na tom, aby kupní cena byla v plné výši uhrazena nejpozději při podpisu kupní 
smlouvy, neboť při prodeji mimo dražbu nedochází k nabytí vlastnictví příklepem, ale 
uzavřením kupní smlouvy. Ze stejného důvodu si věřitel vyhrazuje právo odsouhlasit kupní 
cenu, za kterou budou movité věci tvořící předmět zajištění zpeněženy.  
 
Závěrem věřitel doplňuje, že bude-li předmět zajištění zpeněžen mimo dražbu, nelze nadále 
aplikovat § 17 odst. 4 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, který stanoví, že věci, 
k nimž je uplatněno zadržovací právo, nelze dražit.  
 

Ad 4) Náklady spojené se zpeněžením předmětu zajištění  
 
Věřitel trvá na tom, aby náklady byly v maximální míře šetřeny tak, jak bylo uvedeno v pokynu, 
tedy aby veškeré náklady spojené se správou a zpeněžením předmětu zajištění, včetně 
veškerých poplatků a odměn za služby třetích osob byly vynaloženy v maximální výši 5 % 
včetně DPH s tím, že dle výsledku návštěvy provozních prostor se zaměstnancem dlužníka 
věřitel svůj pokyn v této části případně upraví.  
 
Pokud se týká ocenění jednotlivých movitých věcí, tyto budou oceněny znaleckým posudkem, 
případně cenou obvyklou.  
 
Věřitel i nadále žádá správce, aby jej průběžné informoval o zpeněžování předmětu zajištění 
s tím, že si vyhrazuje právo udělení předchozího souhlasu v případě, že nastane nutnost změny 
podmínek zpeněžování předmětu zajištění. 
 
S pozdravem, 
 
 
JUDr. Tomáš Homola, advokát 
i.s. Bytový trend, družstvo 
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