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ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
DOBROVOLNÉ
dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění
Místo konání dražby:
Datum dražby:
Zahájení dražby:
Ukončení dražby:

https://www.prokonzulta.cz/drazba/pohledavky-matousek-cz-a.s.-6802.htm
14.7.2020
09:00:00 hod.
11:00:00 hod.

Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka MATOUŠEK CZ a.s. konkursu, za:
• INDUSTRIA MCM s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, ČR, IČO 44015585, ve výši 774.400, - Kč – Nájemné za
6/2018–9/2019.
• PLYNEX s.r.o., Niklová huť, 926 01 Sereď, SR, IČO 45553033, ve výši 3.725, - EUR – Faktury č. 6060398,
6060399 (nájemné za 2016, 2017, 2018, 1-9/2019).
Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění. Účastník dražby si je
vědom, že navrhovatel – prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom
možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere
na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli – prodávajícímu, nebo
dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části. Detailní informace k dražbě jsou dostupné na webu
dražebníka.
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Dle ustanovení insolvenčního zákona č. 182/2006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž
se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení
exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně
neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem
stanoveno jinak. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu
dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673
zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, statutárním ředitelem
Licitátor:
Lukáš Rychnovský, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367
Navrhovatel dražby a pro účely dražby vlastník:
JUDr. Jaroslav Svoboda, IČ: 71331204, Brno, Heršpická 6, PSČ 639 00, Okres Brno-město, insolvenční správce dlužníka
MATOUŠEK CZ a.s., IČ: 27736962, se sídlem Brno, Čechyňská 419/14a, PSČ 602 00, vedená u Krajského soudu v Brně pod
sp. zn. B 4960
Odhad ceny předmětu dražby: 400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem, znalecký posudek číslo ze dne 29.1.2020.
Nejnižší podání:
Minimální příhoz:
Dražební jistota:
Cena dosažená vydražením:

200.000,- Kč
10.000,- Kč
50.000,- Kč
0,- Kč

Vydražitel: Nikdo. Nebylo učiněno nejnižší podání.
V Brně, dne 14.7.2020

Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Hradil
Datum: 2020.07.15
Hradil
09:33:34 +02'00'
_____________________
dražebník

