
 

 

Vyhláška o konání aukce č. 232/LIC/EA/2019  
souboru součástek pro zhotovení svítidel  

(skleněné, kovové a plastové komponenty) 
(dále jen „Vyhláška“) 

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci dlužníka FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 
24816515, sp. zn. MSPH 89 INS 17869/2018, vyhlašuje společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, elektronickou 
aukci níže specifikovaného souboru věcí movitých.  

   

Aukce se uskuteční v aukčním systému společnosti LICITA s.r.o. na internetové adrese www.licita.cz. Aukce 
není veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

Průběh a podmínky aukce jsou upraveny touto Vyhláškou a Obchodními podmínkami účasti v elektronických 
aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz, 
které jsou zveřejněny na www.licita.cz (dále též jen „Obchodní podmínky“). V případě rozporu mezi 
ustanovením této Vyhlášky a ustanovením Obchodních podmínek platí vždy přednostně ustanovení této 
Vyhlášky. 

 

 

1. Prodávající:  

JUDr. Eva Kabelková, IČ: 66201080, se sídlem Kamenická 1, 312 00 Plzeň, insolvenční správce v insolvenční 
věci dlužníka FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 24816515, se sídlem Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 – 
Hlubočepy, ustanoven usnesením Městského soudu v Praze, č.j. MSPH 89 INS 17869/2018-A-18, ze dne 
28.2.2019 

 

2. Provozovatel (vyhlašovatel aukce):  

LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz , 
http://www.licita.cz , ID datové schránky: ajyeyb2 

 
3. Předmět aukce (specifikace, popis, stav): 

Předmětem aukce je soubor věcí movitých z majetkové podstaty dlužníka FOIBOS DESIGN, s.r.o., IČ: 

24816515, sestávající ze součástek pro zhotovení svítidel, a to skleněných, kovových a plastových 

komponent, uložených ve skladu na adrese Drnovec 89, Cvikov, okr. Česká Lípa v jedné malé a 25 velkých 
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kartónových krabicích a dále v jedné malé a 8 velkých dřevěných bednách, přičemž tento soubor movitých 

věcí je nabízen k prodeji ve stávajících obalech a včetně těchto obalů úhrnkem ve stavu jak stojí a leží ve 

smyslu §1918 občanského zákoníku (dále též jen „předmět aukce“). 

Jedná se o soubor věcí movitých sestávající ze skleněných, kovových a plastových komponent, určených pro 

zhotovení svítidel různých typů. Komponenty jsou umístěny ve skladu na adrese Drnovec 89, Cvikov, okr. 

Česká Lípa, kde jsou uloženy ve 25 velkých kartónových krabicích, v jedné malé kartónové krabici, v 8 velkých 

dřevěných bednách a jedné malé dřevěné bedně, přičemž přesný obsah krabic ani dřevěných beden není 

s jistotou znám a s ohledem na povahu věcí (komponent) v bednách/krabicích uložených objektivně není 

v možnostech insolvenčního správce ani provozovatele zajistit položkový soupis obsahu beden. Předmětný 

soubor movitých věcí (předmět aukce) je proto nabízen k prodeji a bude prodán ve stavu jak stojí a leží 

(úhrnkem) ve smyslu §1918 občanského zákoníku.  

S ohledem na skutečnost, že je předmět aukce nabízen k prodeji v rámci insolvenčního řízení a 

informovanost prodávajícího (insolvenčního správce) je z tohoto důvodu omezena, bude kupní smlouva o 

koupi předmětu aukce obsahovat ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z případného vadného 

plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku). 

 
4. Prohlídky předmětu aukce: 

Prohlídka předmětu aukce je možná po předchozí dohodě s provozovatelem. Provozovatel si však vyhrazuje 

právo dodatečně stanovit pevný termín prohlídky, a to jeho zveřejněním na www.licita.cz. 

Upozorňuje se, že prohlídka předmětu prodeje bude možná jen ve značně omezeném rozsahu, když 

s ohledem na povahu předmětu prodeje a jeho uložení není v možnostech insolvenčního správce ani 

provozovatele zajistit prohlídku jednotlivých věcí (komponent) zahrnutých do předmětu prodeje.     

 
5. Aukční jistota:  

Aukční jistota: 2.000,-- Kč (slovy: dvatisíce korun českých).  

Jednou z podmínek účasti v aukci je složení výše uvedené aukční jistoty.  Zájemce o účast v aukci, který je 
registrován na stránkách www.licita.cz a přihlášen pod svým uživatelským jménem, obdrží pokyny 
s platebními údaji ke složení aukční jistoty (číslo účtu a variabilní symbol) e-mailem, a to poté, co klikne u 
příslušné aukce na tlačítko „Chci se zúčastnit aukce“ a odsouhlasí podmínky aukce.  

Pro kontrolu správnosti účtu pro složení aukční jistoty se zde uvádí, že účtem pro složení aukční jistoty je 
depozitní účet provozovatele č. 76594028/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s. 

Vítězi aukce se aukční jistota započítává (coby záloha) na úhradu části kupní ceny předmětu aukce, není-li 
dále v této Vyhlášce či v příslušné kupní smlouvě stanoveno/ujednáno jinak.  

Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězem aukce, vrátí provozovatel složenou aukční jistotu do pěti 
pracovních dní od skončení aukce, nebude-li ujednáno jinak.  

Dojde-li ke zrušení aukce (např. ve smyslu článku 11. této Vyhlášky), vrátí provozovatel účastníkům aukce 
složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode dne zrušení aukce. 

Využije-li prodávající svého práva dle článku 11. této Vyhlášky a výsledek aukce odmítne (tj. neuzavře 
s vítězem aukce Smlouvu), vrátí provozovatel vítězi aukce složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode 
dne, v němž obdrží od prodávajícího informaci o odmítnutí výsledku aukce.  
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6. Začátek a konec aukce: 

Začátek aukce:  10.10.2019, 11:00 hod.  

Konec aukce:  05.11.2019, 11:00 hod. 

Je-li během poslední minuty původně stanovené doby trvání aukce učiněna nabídka, prodlužuje se aukce o 
jednu minutu od původně stanoveného okamžiku ukončení aukce a vždy o jednu minutu od každé nabídky 
podané po původně stanoveném okamžiku ukončení aukce. 

Účastníkům aukce se doporučuje, aby činili své nabídky s dostatečným předstihem před koncem aukce, 
resp. před posunutým koncem aukce (viz výše uvedené pravidlo o prodlužování aukce), nikoli až 
v posledních vteřinách běhu aukce. Účastníci aukce tak eliminují své riziko pozdního učinění nabídky.  

 
7. Vyvolávací cena a minimální příhoz: 

Vyvolávací cena:  50.000,-- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

Minimální příhoz:  1.000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). 

 
8. Povinnosti vítěze aukce: 

Akceptuje-li prodávající nabídku učiněnou vítězem aukce, odešle provozovatel vítězi aukce Výzvu k úhradě 
kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy o koupi předmětu aukce (dále jen „Výzva“).    

8.1. Povinnost uhradit kupní cenu předmětu aukce  

Vítěz aukce je povinen nejpozději do 10 dní od obdržení (doručení) Výzvy uhradit kupní cenu předmětu 
aukce (tj. nejvyšší kupní cenu, nabídnutou vítězem aukce za předmět aukce), a to na depozitní účet 
provozovatele č. 76594028/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; variabilním 
symbolem platby bude r.č. nebo IČ vítěze aukce, případně jiný vhodný identifikátor uvedený ve Výzvě.  

8.2. Povinnost podepsat kupní smlouvu 

Vítěz aukce je povinen nejpozději do 10 dní od obdržení (doručení) Výzvy podepsat kupní smlouvu o koupi 
předmětu aukce (dále jen „Kupní smlouva“).  

Nebude-li s vítězem aukce dohodnuto jinak, bude Kupní smlouva připravena k podpisu počínaje následujícím 
pracovním dnem po odeslání Výzvy v potřebném počtu vyhotovení v kanceláři provozovatele na adrese 
LICITA s.r.o., Keřová 7, Plzeň.  

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že je předmětem aukce majetková podstata ve smyslu insolvenčního 
zákona, může být vítězi aukce předložena k podpisu kupní smlouva obsahující odkládací podmínku 
účinnosti, podle které kupní smlouva nabude obligačních účinků teprve poté, co budou prodávajícímu 
uděleny příslušné pokyny resp. souhlasy ve smyslu insolvenčního zákona, opravňující prodávajícího 
zpeněžit předmět aukce prodejem mimo dražbu za cenu nabídnutou vítězem aukce (kupujícím). 

 
9. Předání předmětu aukce: 

Vítěz aukce (kupující) je povinen na svůj náklad převzít a odvézt předmět aukce z místa jeho uložení 
(umístění) nejpozději do 14 dnů od data uzavření kupní smlouvy, nebude-li v kupní smlouvě výslovně 
ujednáno jinak. O předání a převzetí předmětu aukce bude sepsán a podepsán předávací protokol. 

 
10. Následky nesplnění povinností vítěze aukce: 

Nesplní-li vítěz aukce kteroukoli ze svých povinností uvedených v článku 8. této Vyhlášky, je povinen zaplatit 
provozovateli zvláštní odměnu (dle článku VII. odst. 4 Obchodních podmínek) ve výši složené aukční jistoty;  
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provozovatel je v takovém případě oprávněn započíst vítězem aukce složenou aukční jistotu na úhradu své 
zvláštní odměny, a to i bez předchozí výzvy ke splnění povinnosti vítěze aukce uhradit zvláštní odměnu.  

Nesplní-li vítěz aukce řádně a včas kteroukoli ze svých povinností uvedených v článku 8. této Vyhlášky, 
vystavuje se riziku, že s ním nebude o koupi předmětu aukce více jednáno, jakož i riziku, že mu bude 
provozovatelem dočasně nebo i trvale odepřen přístup do aukčního systému na www.licita.cz. 

 
11. Výhrada práv prodávajícího: 

Prodávající (insolvenční správce) si vyhrazuje právo výsledek aukce odmítnout, tj. právo neuzavřít s vítězem 
aukce Kupní smlouvu a tedy neuskutečnit prodej předmětu aukce vítězi aukce, a to bez uvedení důvodu. 
Využije-li prodávající svého práva dle předchozí věty a prodej předmětu aukce vítězi aukce neuskuteční, 
nevznikají tím vítězi aukce vůči prodávajícímu ani vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či 
ušlého zisku ani právo na jakékoli další plnění, vyjma práva na vrácení složené aukční jistoty. 

Prodávající (insolvenční správce) si dále vyhrazuje právo aukci kdykoli zrušit, a to až do jejího ukončení. 
Využije-li prodávající svého práva dle předchozí věty, nevznikají tím uživateli (účastníkovi aukce) vůči 
prodávajícímu ani vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na 
jakékoli jiné plnění, vyjma práva na vrácení složené aukční jistoty. 

 
12. Další informace pro zájemce o účast v aukci: 

Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o.  

Kontaktní osobou pro podání bližších a vysvětlujících informací k průběhu aukce je Kateřina Štolbová, tel. 

777 707 311, e-mail: licita@licita.cz, nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310, e-mail: licita@licita.cz.  

Kontaktní osobou pro podání bližších informací o stavu předmětu aukce je Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009 
922, e-mail: licita@licita.cz, nebo Ing.Bedřich Chaloupka, tel. 602 109 143, e-mail: chaloupka@licita.cz  

 

 
V Plzni dne 7.10.2019 V Plzni dne 7.10.2019 

 
 

 
.................................................. .................................................. 

JUDr. Eva Kabelková LICITA s.r.o. 

insolvenční správce Ing. Pavel Bezstarosti, jednatel 

prodávající provozovatel 

 


