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Podmínky výběrového řízení a náležitosti nabídky na odkup nemovitého 
majetku ve věci prodeje nemovitého majetku z majetkové podstaty 
dlužníka Jerzyho Zygmunta, rodné číslo 560307/2816, bytem Radešínská 
Svratka 106, 592 33  Radešínská Svratka, jehož insolvenční řízení je 
vedeno Krajským soudem v Brně pod  sp. zn. KSBR 26 INS 8554/2017. 
 
Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne  25. 04. 2017 
v 09:22 hodin. Tímto okamžikem nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení. 
 

 

Usnesením vydaným Krajským soudem v Brně dne 14. 06. 2018 byl 
konstatován úpadek výše uvedeného dlužníka a insolvenčním správcem byla 
ustanovena Ing. Alena Fiantová, IČ 45675961, se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 
765 02  Otrokovice, která  je ve věci prodeje nemovitého majetku dlužníka 
prodávajícím. Toto oprávnění je založeno ustanovením § 229 odst. 3 zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) 
ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět prodeje: 

-    parc. č. 288/2 – ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda, způsob 
ochrany – chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna na LV č. 412. Nemovitost se 
nachází v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou, obec Sázava, okres Žďár nad 
Sázavou. V tomto obvodu vykonává správu katastru nemovitostí ČR Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. 

 
Insolvenční správce dlužníka Jerzyho Zygmunta vyhlašuje výběrové řízení 
na prodej nemovitého majetku, shora specifikovaného jako předmět 
prodeje, kdy je tento nemovitý majetek zapsán pod položkou n2 v soupisu 
majetkové podstaty dlužníka Jerzyho Zygmunta ze dne 14. 06. 2018. 
 
Oprávnění ke zpeněžení majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty je 
dáno ustanovením § 280 IZ.   
 
Nemovitý majetek je nabízen k prodeji na základě vydaného souhlasu soudu 
zveřejněného na listu B-29 dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona, a 
to za podmínek, jak jsou uvedeny níže. Nesplnění jakékoli ze stanovených 
podmínek ze strany zájemce o koupi předmětu prodeje (dále jen „zájemce“) má 
za následek neúspěch ve výběrovém řízení.  
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Podmínky výběrového řízení 

1. Předmět prodeje je prodáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem). Předmět prodeje   
bude zpeněžen ve prospěch nejvyšší nabídky;  
 
2. Minimální kupní cena nabízená ze strany zájemce musí činit částku nejméně 
35 000,- Kč (slovy třicet pět tisíc korun českých), přičemž zájemce (v případě, 
že se stane kupujícím) je povinen uhradit rovněž daň z převodu nemovitého 
majetku a náklady řízení před katastrálním úřadem;  
 
3. Nabídky na koupi předmětu prodeje je nutno doručit osobně nebo poštovní 
přepravou k rukám insolvenčního správce dlužníka nejpozději do 17. 02. 2020. 
(v případě osobního doručení do 14:00 hodin), a to do sídla insolvenčního 
správce na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 01  Otrokovice. Okamžik osobního 
doručení nabídky je nutno upřesnit telefonicky alespoň den před podáním 
nabídky s kanceláří insolvenčního správce dlužníka na tel. 602 716 707;  
 
4. Zájemce je před podáním nabídky povinen uhradit kauci ve výši 20.000,- Kč, 
a to bankovním převodem pod unikátním variabilním symbolem (dále viz 
náležitosti nabídky) na zvláštní účet majetkové podstaty dlužníka vedený 
MONETA Money Bank, a. s. pod číslem 225 246 650/0600. V případě 
neúspěchu ve výběrovém řízení je kauce vratná. Zájemce, který bude označen za 
kupujícího, bude vyzván k doplacení kupní ceny (viz níže) a složená kauce se 
započítává na kupní cenu. Neuhradí-li zájemce, který bude označen za 
kupujícího, tuto kupní cenu ve stanovené lhůtě, je povinen insolvenčnímu 
správci uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč s tím, že insolvenční správce 
má právo započíst takovým zájemcem složenou kauci oproti stanovené smluvní 
pokutě; 
 
5. Insolvenční správce dlužníka uvědomí veškeré zájemce, kteří podali nabídku, 
o jejich úspěchu, nebo neúspěchu v tomto výběrovém řízení, a to nejpozději do 
21. 02. 2020, prostřednictvím emailové adresy, která pro tento účel musí být 
uvedena zájemcem v nabídce na odkup předmětu prodeje;  
 
6. Insolvenční správce dlužníka si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky, 
učiněné v tomto výběrovém řízení; 
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7. Úspěšný zájemce v tomto výběrovém řízení bude označen insolvenčním 
správcem dlužníka za kupujícího, a to nejpozději do 21. 02. 2020 na emailovou 
adresu, kterou zájemce pro tento účel uvede v nabídce na odkup předmětu 
prodeje a zároveň písemně na adresu bydliště zájemce nebo jeho sídla;  
 
8. Zájemce, označený za kupujícího dle předchozího bodu těchto podmínek, je 
povinen uhradit celou kupní cenu za předmět prodeje na zvláštní účet majetkové 
podstaty dlužníka č. 225 246 650/0600, a to do 20 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručeno oznámení o skutečnosti, že byl označen za kupujícího. Nepřevezme-li 
takto označený zájemce oznámení o skutečnosti, že byl označen za kupujícího, 
vrátí-li se takové oznámení jako nedoručitelné, nebo nebude-li takové oznámení 
možné doručit z důvodů na straně zájemce, uplatní insolvenční správce smluvní 
pokutu dle bodu 3 těchto podmínek. Společně s oznámením o skutečnosti, že byl 
zájemce označen za kupujícího, bude takovému zájemci ze strany insolvenčního 
správce dlužníka zaslána i kupní smlouva.  
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Náležitosti nabídky na koupi předmětu prodeje 

Nabídku je zájemce povinen podat písemně k rukám insolvenčního správce 
dlužníka, a to ve výše uvedeném termínu; v obálce označené jménem zájemce a 
heslem „Výběrové řízení JZ“. V případě osobního podání nabídky oproti jejímu 
podání obdrží zájemce potvrzení o takovém úkonu.  
 
Samotná nabídka musí obsahovat: jméno zájemce/jeho název, datum 
narození/IČ, rodné číslo, bydliště/sídlo, kontaktní emailovou adresu a kontaktní 
telefonní číslo zájemce, specifikaci předmětu prodeje, nabízenou cenu, 
prohlášení, že uvedené údaje jsou úplné a správné, prohlášení, že zájemce 
souhlasí s výše uvedenými podmínkami výběrového řízení a podpis oprávněné 
osoby.  
V nabídce musí být uveden unikátní variabilní symbol, pod kterým zájemce 
složil kauci dle bodu 4 podmínek výběrového řízení tak, aby insolvenční správce 
dlužníka mohl identifikovat, že zájemce skutečně uhradil stanovenou kauci. V 
nabídce musí zájemce rovněž uvést své bankovní spojení pro případ navrácení 
kauce z důvodu neúspěchu zájemce ve výběrovém řízení.  
 
V Praze dne 17. 01. 2020  
 
 
Ing. Alena Fiantová 
insolvenční správce dlužníka Jerzyho Zygmunta 
 
 

 


