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Usnesením vydaným Krajským soudem v Českých Budějovicích  pod číslem 
jednacím KSCB 41 INS 7976/2020-A- 6 dne 30. 03. 2020 byl konstatován 
úpadek výše uvedených dlužníků a insolvenční správkyní 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. 

II. Předmět prodeje 

Předmětem zpeněžení je: 

 Byt č. 17/1 v budově č. p. 17 (v části obce Dolní Radouň) na pozemku 
parc. č. St. 204 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 61/500 na 
společných částech výše uvedené budovy 

 Nebytový prostor č. 17/7 (jiný nebytový prostor) v budově č. p. 17 (v části 
obce Dolní Radouň) na pozemku parc. č. St. 204 včetně spoluvlastnického 
podílu o velikosti 9/250 na společných částech výše uvedené budovy 
Spoluvlastnický podíl na: 

 Budově bez č. p./č. e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. St. 219 
 Pozemku parc. č. St. 219  

Podmínky výběrového řízení a náležitosti nabídky na odkup nemovitého 
majetku ve věci prodeje nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníků: 

 
a) Marek Kolář, narozený dne 20. 8. 1995, bytem Dolní Radouň 17, 377 01 
Jindřichův Hradec 
b) Petra Kolářová, narozená dne 12. 5. 1998, bytem Dolní Radouň 17, 377 01 
Jindřichův Hradec, 
 

jejichž insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Českých 
Budějovicích pod  sp. zn. KSCB 41 INS 7976/2020. 

 
I. Úvod 

 
Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne  30. 03. 2020 
v 18:34 hodin. Tímto okamžikem nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení.  
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Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec pro katastrální území 
Dolní Radouň, obec Jindřichův Hradec. 

III. Způsob prodeje 

Insolvenční správkyně dlužníků Marka Koláře a Petry Kolářové 
 

vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitého majetku, 
 

shora specifikovaného jako předmět prodeje, kdy je tento nemovitý majetek 
zapsán pod položkou 1 v soupisu majetkové podstaty dlužníků Marka Koláře a 
Petry Kolářové ze dne 02. 06. 2020. 
Nemovitý majetek je nabízen k prodeji na základě vydaného pokynu zajištěného 
věřitele mBank S. A., se sídlem Warszawa, Senatorska 18, 00 950 Polská 
republika, zapsaného ve Vnitrostátním soudním rejstříku s číslem zápisu 
00000252378 a identifikačním číslem – REGON 001254524, podnikajícího na 
území České republiky skrze mBank S. A., organizační složka, identifikační 
číslo 279 43 445, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00  Praha 8 – Karlín, zapsané 
jako odštěpný závod zahraniční právnické osoby v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze odd. A, vložka 58319 a to za podmínek, jak 
jsou uvedeny níže. Zajištěný věřitel uplatnil své právo na uspokojení své 
pohledávky ze zpeněžení předmětu zajištění a dne 12. 10. 2020 vydal 
insolvenční správkyni pokyn ke zpeněžení přímým prodejem mimo dražbu tak, 
aby bylo dosaženo co nejvyššího výnosu s ohledem na v místě a čase obvyklou 
cenu nemovitých věcí a došlo tak k co největšímu uspokojení i ostatních 
věřitelů.  
 
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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IV. Podmínky výběrového řízení 

1. Předmět prodeje je prodáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem). Předmět prodeje  
bude zpeněžen ve prospěch nejvyšší nabídky;  
 
2. Předmět prodeje bude zpeněžen ve prospěch nejvyšší nabídky. Minimální 
kupní cena nabízená ze strany zájemce musí činit - v souladu se znaleckým 
posudkem zpracovaným Ing. Radomírem Peřanem,  IČ 157 95 179, bytem 
Mládežnická 228/IV,  377 01  Jindřichův Hradec – částku 1 200 000 Kč (slovy 
jeden milion dvě stě 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 insolvenční správkyně dlužníků nejpozději do 11. 12. 2020 
(v případě osobního doručení do 14:00 hodin), a to do sídla insolvenční 
správkyně na adrese tř. Tomáše Bati 332, 765 01  Otrokovice. Okamžik 
osobního doručení nabídky je nutno upřesnit telefonicky alespoň den před 
podáním nabídky s kanceláří insolvenční správkyně dlužníka na telefonním čísle 
602 716 707;  
 
4. Zájemce je před podáním nabídky povinen uhradit kauci ve výši 50.000,- Kč 
(slovy padesát tisíc korun českých), a to bankovním převodem pod unikátním 
variabilním symbolem (dále viz náležitosti nabídky) na zvláštní účet majetkové 
podstaty dlužníků vedený MONETA Money Bank, a. s. č. 233 185 317/0600. 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 insolvenční 
správkyni uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč s tím, že insolvenční 
správkyně 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 
22. 12. 2020, prostřednictvím emailové adresy, která pro tento účel musí být 
uvedena zájemcem v nabídce na odkup předmětu prodeje;  
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6. Insolvenční správkyně dlužníků si vyhrazuje právo odmítnout veškeré 
nabídky, učiněné v tomto výběrovém řízení; 
 
7. Úspěšný zájemce v tomto výběrovém řízení bude označen insolvenční 
správkyní dlužníků za kupujícího, a to nejpozději do 22. 12. 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 dlužníků vedený MONETA Money Bank, a. s. č. 233 185 317/0600, 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 správkyně  smluvní pokutu dle bodu 3 těchto 
podmínek. Společně s oznámením o skutečnosti, že byl zájemce označen za 
kupujícího, bude takovému zájemci ze strany insolvenční správkyně dlužníků 
zaslána i kupní smlouva.  



Ing. Alena Fiantová 
insolvenční správce dlužníků  

a) Marek Kolář,  bytem Dolní Radouň 17, 377 01 Jindřichův Hradec 
b) Petra Kolářová,  bytem Dolní Radouň 17, 377 01 Jindřichův Hradec 

KSCB 41 INS 7976/2020 
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
sídlo: tř. Tomáše Bati 332                                    telefon: 602 716 707 
         765 02 Otrokovice                                       e-mail: alena@fianta.cz 
 

Náležitosti nabídky na koupi předmětu prodeje 

Nabídku je zájemce povinen podat písemně k rukám insolvenční správkyně 
dlužníků, a to ve výše uvedeném termínu; v obálce označené jménem zájemce a 
heslem „Výběrové řízení MPK - NEOTVÍRAT“. 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 Otrokovicích dne 26. 10. 2020  
 
 
Ing. Alena Fiantová 
insolvenční správkyně dlužníků Marka Koláře a Petry Kolářové,  
řízení je vedeno Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 
41 INS 7976/2020 
 

 


