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Vyhlášení výběrového řízení na podání nejvýhodnější nabídky na zpeněžení majetku 

Mgr. Bohdana Šocová, se sídlem Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, IČ 73117170,  insolvenční správce
dlužníka:  NOEMO STEEL CZ,  s.r.o.,  IČ  25841572,  se  sídlem U Panelárny 615/4,  779 00  Olomouc,
jmenovaný  usnesením  ze  dne  23.6.2010  č.j.  KSOS  25  INS  1547/2010,  vyhlašuje  výběrové  řízení  na
zpeněžení  dále uvedeného majetku.

položka B/  38- pohledávka vůči dlužníkovi Vladimír Švub 
Vladimír  Švub,  bytem ........  (anonymizováno)........,  r.č.  (anonymizováno).  Směnečná  pohledávka  podle
směnky vlastní z 11.4.2007, splatné dne 30.10.2007, na částku 60.000,00 Kč s postižními právy. 
(dále jen „předmět zpeněžení“)

Popis:
Přiznáno směn. platebním rozkazem KS v Ostravě, pob. v Olomouci 6 Sm 245/2008 - 9, který nabyl právní
moci a vykonatelnosti dne 1.8.2008, vymáháno exekučně EÚ Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, 203 Ex 14119/08.
Vyčíslení pohledávky k 27.6.2019: 
- jistina: 60.000 Kč,
- náklady nalézacího řízení: 23.939 Kč,
- úrok z prodlení: 33.663 Kč.
Oprávněnému bylo na jeho pohledávku vyplaceno celkově 15.000 Kč a k vymožení tak zůstává ještě částka
102.602 Kč.
Závady: nejsou známy. 

Podmínky zpeněžení:
 zpeněžení majetku dle ust. § 232 odst. 1 písm. b) z.č. 292/2013 Sb. bude uskutečněn se zájemcem,

který  nejpozději  do 12.11.2019 do 12,00  hod předloží  nejvyšší  cenovou nabídku na  postoupení
pohledávky, ze všech správci došlých

 minimální nabídnutá cena je ve výši 30.780,00 Kč, 
 cena za postoupení je splatná na výzvu správce před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky

na účet majetkové podstaty vedený u ČSOB a.s. č. účtu:   238890189/0300, VS 38
 souhlas soudu podle a zástupce věřitelů § 289 IZ je podmínkou uzavření  smlouvy o postoupení

pohledávky,  o  souhlas  bude  žádáno  na  základě  vyhodnocení  nabídek,  vyhodnocení  nabídek
nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy,  

 správce  si  vyhrazuje  právo  zrušit  VŘ bez  udání  důvodu  a  dále  odmítnout  všechny předložené
nabídky.. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník
VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.


Adresa pro doručení nabídek: Mgr. Bohdana Šocová, likvidační správce 

Kateřinská 107/5, 779 00  Olomouc 
Kontakt pro další informace: 585 205 508 

olomouc@e-advokati.com  
Podklady k výběrovému řízení budou zaslány na základě žádosti zájemce po jeho identifikaci, přičemž se
zájemce zavazuje použít údaje v nich obsažené jen pro účely podání nabídky, nikoliv pro další zpracování, a
nikoliv k postoupení třetím osobám.

Text tohoto vyhlášení výběrového řízení je ke stažení na webových stránkách prodávajícího, v sekci prodej
majetku/pohledávky:  www.e-advokati.com 

V Olomouci dne 3. října 2019 
Mgr. Bohdana Šocová 
likvidační správce pozůstalosti 
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