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Výběrové řízení 
 „KARDANEX – movité věci“ 

 
 

Podmínky výběrového řízení 
GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: 221 666 666, e-mail: praha@gavlas.cz (dále jen organizátor) 
vyhlašuje z pověření Moravské insolvenční, v.o.s., IČ: 07585004, nám. Komenského 124, 666 01 Tišnov, insolvenčního 
správce dlužníka: KARDANEX a.s., IČ: 26210665, Vrahovická 4308, 796 01  Prostějov, spisová značka insolvenčního řízení: 
KSBR 53 INS 3107/2020 (dále jen vyhlašovatel) dvoukolové výběrové řízení na prodej dále uvedených movitých věcí 
včetně všech součástí a příslušenství a stanovuje dále uvedené podmínky pro jejich prodej (dále jen Podmínky). 
Výběrové řízení se považuje za vyhlášené dnem uveřejnění Podmínek na www.gavlas.cz.  
 

I. Předmět prodeje 
Předmětem prodeje jsou movité věci dle soupisu, který je přílohou č. 1. Podmínek 
(vše dále jen „Předmět prodeje“). 
 

II. Orientační výše nabídky  
Orientační výše nabídkové ceny pro prodej Předmětu prodeje činí 2.500.000,- Kč + DPH (slovy: dva miliony pět set tisíc 
korun českých). 
 

III. Účastníci výběrového řízení 
1. Vyhlašovatel tímto způsobem nabízí Předmět prodeje k úplatnému převodu fyzickým a právnickým osobám. 
Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, nebo právnické osoby.  
Účastníkem výběrového řízení však nemohou být osoby vyloučené dle § 295 zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, což jsou zejména: dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří 
koncern, členové a náhradníci věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z 
majetkové podstaty. 
2. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží organizátorovi písemnou nabídku dle čl. VI. Podmínek a 
uhradí stanovenou kauci v souladu s čl. IX. Podmínek (dále jen účastník). 
 

IV.  Informace o Předmětu prodeje 
1. Prohlídku Předmětu prodeje zajišťuje pro zájemce o prohlídku organizátor na základě předchozí dohody ve vzájemně 
dohodnutých termínech. Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Vrahovická 4308, 79601 Prostějov, před kotelnou, GPS: 
49°28'28.927"N, 17°7'19.891"E. Účastník je povinen se seznámit na prohlídce se stavem Předmětu prodeje. 
2. Vyhlašovatel prohlašuje, že je předmět prodeje prost jakýchkoliv závazků, práv, nebo věcných břemen ani neexistuje 
takový vztah, právo nebo závazek, které by mu byly známy. 
Údaje o Předmětu prodeje, zejména pak o popisu stavu Předmětu prodeje a o právech a závazcích na Předmětu prodeje 
váznoucích, jsou uvedeny pouze dle organizátorovi dostupných informací, zejména podle znaleckého posudku č. 94-
04/2020. Vyhlašovatel a organizátor považují poskytnuté informace za správné, neručí však za jejich přesnost a úplnost. 
 

V. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem 
1. U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně 
telefonu, mailu a případně faxu, číslo účtu pro vrácení kauce; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná 
adresa pro doručování včetně telefonu, mailu a případně faxu, číslo účtu pro vrácení kauce. V případě, že fyzická nebo 
právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doručování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího 
trvalého pobytu nebo sídla. 
2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v CZK, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a 
slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.  
3. Čestné prohlášení účastníka včetně souhlasu s těmito Podmínkami. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 těchto 
Podmínek. Prohlášení musí být podepsáno účastníkem s úředně ověřeným podpisem (u právnických osob statutárním 
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orgánem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku). Vzor prohlášení obdrží účastník u 
organizátora a je také k dispozici na webových stránkách www.gavlas.cz u informace o prodeji Předmětu prodeje. 
4. Nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob statutárním 
orgánem v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku). 
5. Nedílnou součástí nabídky je složení kauce. Způsoby složení kauce jsou obsahem čl. IX. Podmínek. 
6. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede některé z výše uvedených údajů, organizátor si může vyžádat 
jejich dodatečné doplnění, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. 
Nabídku, která nesplňuje Podmínky je však vyhlašovatel oprávněn odmítnout. 
7. Účastníci jsou svými nabídkami vázání od okamžiku podání nabídky 5 měsíců od výběru vítěze výběrového řízení 
vyhlašovatelem.  
8. Podáním nabídky účastník stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. 
 

VII. Kupní smlouva 
V případě, kdy vyhlašovatel vybere na základě tohoto výběrového řízení některou z předložených nabídek, bude na 
prodej Předmětu prodeje uzavřena kupní smlouva obvyklá a vyvážená na prodej majetku z majetkové podstaty úpadce 
(dále jen „Kupní smlouva“), která je přílohou č. 3 těchto Podmínek. Vyhlašovatel požaduje uzavření Kupní smlouvy ve 
znění uvedeném v příloze. Bude-li vítěz výběrového řízení v odůvodněných případech požadovat úpravu znění Kupní 
smlouvy, může vyhlašovatele včas o toto požádat, neakceptuje-li však vyhlašovatel navrhované úpravy, není nijak 
dotčena povinnost vítěze podepsat Kupní smlouvu v původním znění. 
 

VIII. Předání nabídek 
Nabídky budou přijímány v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00, nejpozději však dne 30.9.2021 do 15:00 hodin, 
v kanceláři organizátora. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky – 
osobně, kurýrem nebo poskytovatelem poštovních služeb, tak aby nabídka dorazila do kanceláře organizátora 
nejpozději v době uvedené v první větě tohoto článku Podmínek, na níže uvedenou adresu v zalepené obálce označené 
v levém horním rohu nápisem   „KARDANEX – movité věci - NEOTVÍRAT !!!“ 
Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) účastníka. 
Kancelář organizátora (tj. adresa pro doručení nabídek): 

GAVLAS, spol. s r.o. 
Politických vězňů 1272/21 
110 00 Praha 1  

Nabídky budou otevřeny nejpozději do 7 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek uvedené v první větě 
tohoto článku Podmínek za účasti zástupce vyhlašovatele. 
 

IX. Způsoby složení kauce 
1. Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši 103.000,- Kč na důkaz vážného zájmu o koupi Předmětu 
prodeje, a to tak, aby byla uhrazena či připsána na dále uvedený účet nejpozději dne 30.9.2021. Kauci je možné složit 
převodem nebo v hotovosti na úschovní účet organizátora, č. účtu 2111936871/2700, u UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. 
2. Jako variabilní symbol uveďte v případě, že účastníkem je fyzická osoba – rodné číslo bez lomítka, a pokud je 
účastníkem osoba bez rodného čísla (např. cizinec), nebo nechce uvádět rodné číslo, tak datum narození ve tvaru 
rrmmdd, v případě, že účastníkem je právnická osoba - IČ. Doklad o složení kauce není vyžadován, jako doklad slouží 
výpis z účtu organizátora, to neplatí, skládá-li za účastníka výběrového řízení kauci třetí osoba, pak musí být doklad o 
složení kauce (pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu 
odesílatele) součástí podané nabídky. Náklady na složení kauce jdou k tíži účastníka. Na nabídky, u nichž účastník nesloží 
kauci ve výše stanovené lhůtě některým z výše uvedených způsobů, nebude brán zřetel. 
3. Požádá-li účastník nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podávání nabídek organizátora o uzavření 
Dohody o složení kauce (Dohoda obsahuje stejná ustanovení pro skládání a vracení kauce včetně jejího použití na 
úhradu smluvních pokut jako tyto Podmínky), organizátor mu vyhoví. Účast ve výběrovém řízení není podmíněna 
uzavřením této Dohody, i bez uzavření této Dohody může účastník podat nabídku. 
4. V případě uzavření Kupní smlouvy se složená kauce v případě doplacení kupní ceny započítá na úhradu zbylé části 
kupní ceny. 
5. Složením kauce účastník souhlasí s tím, že v případě jeho vítězství ve výběrovém řízení bude složená kauce tvořit 
součást kupní ceny a dále se složením kauce zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši kauce v případě, že jako vítěz 
výběrového řízení poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v čl. XII. těchto Podmínek, a souhlasí s tím, že 
pohledávka na úhradu smluvní pokuty bude započtena vůči pohledávce na vrácení složené Kauce. 
 

X. Vrácení kauce 
Pokud účastník nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení nebo nebyla jeho nabídka vybrána jako nejvyšší, bude 
složená kauce vrácena na účet, ze kterého byla kauce poslána, v případě složení v hotovosti bude vrácena na účet, který 
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je uveden v nabídce, a není-li ani ten, tak poštovní poukázkou na náklady účastníka na adresu účastníka uvedenou 
v nabídce. Příkaz bance k převodu kauce zpět bude zadán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne schválení nejvyšší 
nabídky vyhlašovatelem. Náklady na převod (i včetně případného převodu ze zahraničí) hradí účastník a organizátor má 
právo si výši poplatků započíst proti kauci. 
 

XI. Výběr vítěze výběrového řízení 
1. Jako jediné kritérium pro výběr vítěze výběrového řízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny vč DPH. Vyhlašovatel 
za účasti organizátora v prvním kole výběrového řízení vybere z podaných nabídek účastníky, jejichž nabídka se od 
nabídky účastníka, který učinil nejvyšší nabídku kupní ceny, lišila o méně než 30% této nejvyšší nabídky. Takto vybraní 
účastníci jsou oprávněni se účastnit druhého kola výběrového řízení, které proběhne formou elektronické aukce na 
portále www.internetove-drazby.cz (dále jen „aukce“). Organizátor stanoví dostatečnou lhůtu pro konání aukce a 
nejnižší podání  bude stanoveno ve výši nejvyšší nabídnuté kupní ceny v prvním kole výběrového řízení. Nevyužije-li 
účastník možnosti účastnit se druhého kola výběrového řízení, zůstává nadále v platnosti jeho nejvyšší učiněná nabídka. 
Za platnou nabídku je tedy vždy považována u konkrétního účastníka nabídka s jeho nejvyšší nabídnutou kupní cenou.  
2. Oznámení o vítězi výběrového řízení bude provedeno do 15 pracovních dnů po ukončení výběrového řízení.  
3. Organizátor nebo vyhlašovatel oznámí vítězi výběrového řízení přijetí nabídky ve shora uvedené lhůtě emailovou 
zprávou a poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou. Ostatní účastníky, jejichž nabídka nebyla 
vybrána, organizátor vyrozumí bez zbytečného odkladu emailovou zprávou o tom, že jejich nabídka byla odmítnuta. 
 

XII. Povinnosti vítěze (vítězů) 
1. Vítěz je dále povinen nejpozději do 1 měsíce od ukončení výběrového řízení se v pracovním dni (od 10 do 15 hod.) 
dostavit do kanceláře organizátora a učinit všechny dále uvedené úkony (přesný termín, ve kterém se vítěz dostaví do 
kanceláře organizátora je vítěz povinen oznámit organizátorovi v pracovní den nejpozději 48 hodin před navrhovaným 
termínem na mail ondrej.gavlas@gavlas.cz): 
a) vyzvednout si Kupní smlouvu a 
b) za účasti organizátora Kupní smlouvu v potřebném počtu paré platně podepsat (podpis úředně ověřit) a 
c) všechny podepsané originály Kupní smlouvy vrátit organizátorovi, který je následně předá vyhlašovateli a  
e) uhradit kupní cenu ve lhůtě stanovené Kupní smlouvou.  
2. Vítěz obdrží originál Kupní smlouvy od vyhlašovatele bez zbytečného odkladu po jejím podpisu vyhlašovatelem. Kupní 
smlouva nabude účinnosti až uhrazením celé kupní ceny vč. DPH na účet majetkové podstaty Dlužníka.   
3. Zaplacená kauce se započítává do kupní ceny v případě doplacení kupní ceny v plné výši. 
4. Oznámení nebo výzvy dle těchto Podmínek budou zasílány jednak e-mailem na adresy uvedené účastníky výběrového 
řízení v jejich nabídkách a dále poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování 
uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výběrového řízení těm účastníkům, kteří ve výběrovém řízení 
neuspěli, která budou odeslána e-mailem. V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby 
vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den, kdy  byla 
zásilka uložena na dodací poště. 
5. V případě, že vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. tohoto článku Podmínek, ruší se jeho 
vítězství ve výběrovém řízení. Vítěz v tomto případě uhradí do 10 dnů po nesplnění kterékoli z  jeho povinností vítěze 
uvedených v odst. 1. tohoto článku Podmínek vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 103.000,- Kč. Kauce složená vítězem 
bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Každý účastník výběrového řízení se v čestném prohlášení dle čl. VI. odst. 3 
Podmínek zavazuje, že smluvní pokutu ve stanovené výši uhradí v případě, že jako vítěz poruší kteroukoli ze svých 
povinností uvedených v odst. 1. tohoto článku Podmínek a že souhlasí s tím, aby pohledávka na úhradu smluvní pokuty 
byla započtena vůči pohledávce na vrácení složené kauce. Za nesplnění povinností vítěze, uvedených v odst. 1. tohoto 
článku Podmínek, se považuje mj. také neposkytnutí dostatečné součinnosti nutné ke sjednání termínu podepsání Kupní 
smlouvy. 
V případě zrušení vítězství z důvodu nesplnění kterékoliv z povinností uvedených v odst. 1.tohoto článku Podmínek si 
vyhlašovatel vyhrazuje právo zaslat výzvu k opětovnému zaplacení kauce účastníkovi výběrového řízení, který nabídl 
druhou nejvyšší kupní cenu. Zaplatí-li tento účastník kauci do 14 dnů od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se 
zaplacením kauce vítězem ve smyslu těchto Podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi s tím, že 
povinnosti vítěze uvedené v odst. 1. tohoto článku je povinen splnit do 14 dnů po uhrazení kauce. Organizátor je 
oprávněn tento postup opakovat se souhlasem vyhlašovatele. 
6. Informaci o případné změně podmínek nebo o zrušení nebo o ukončení výběrového řízení organizátor uveřejní na 
www.gavlas.cz.  
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu, a to i po oznámení o výběru 
nejvýhodnější nabídky, nejpozději však do okamžiku podpisu Kupní smlouvy s vítězem výběrového řízení.  
2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, resp. odmítnout uzavřít Kupní smlouvu s 
vítězem výběrového řízení bez udání důvodu.  

http://www.gavlas.cz/
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3. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
 
Přílohy: 
- soupis movitých věcí 
- čestné prohlášení 
- návrh Kupní smlouvy 
 
V Praze dne 24.08.2021 
 
 
 
GAVLAS, spol. s r.o 
 
 
 
Souhlasíme se zněním Podmínek včetně příloh 
 
 
V Tišnově dne 24.08.2021 
 
 
 
………………………………………………………….. 
Moravská insolvenční, v.o.s. 
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Příloha č.  1 Podmínek výběrového řízení 
 

Příloha č. 1 – Soupis movitých věcí:

Pořadí Identifikace Popis

8 CNC stroj - DOOSAN DAEWOO PUMA 2000Y řídící systém FANUC, prodejce Technotrade, rok 2007, výrobní číslo P200Y0760, včetně příslušenství

9 CNC stroj - DEWOO PUMA 240MB řídící systém FANUC, prodejce Technotrade, rok 2004, výrobní číslo: P24M0891,  včetně příslušenství

10 CNC stroj - MORI SEIKE XL 2000Y
řídící systém MORI SEIKE MSX850, prodejce Kinkor Newtech, rok pořízení 2005, výrobní číslo: 201EH 0746, včetně příslušenství (obal motoru 

poháněného nástroje, upínače nástrojů, upínací domky - vrtací/nožové, držák poháněných nástrojů)

12 Vertikální frézovací centrum LMW 850 řídící systém FANUC, prodejce Jirka a spol., rok pořízení 2008, výrobní číslo: V85008036, stroj všetně různého příslušenství 

14 kotoučová pila Kaltenbach KMR 100AP řídící systém LENZE, prodejce Kaltenbach, rok pořízení 2004, výrobní číslo: 123234

16 frézka odvalovací MTV označení GFV, č.43749/1958

17 pásová pila na kov BS350

18 paletový vozík paletový vozík eulift, max.nosnost 2500 Kg

19 vysokozdvižný vozík vysokozdvižný vozík C4D300D, výrobní číslo: CE321009, příslušenství - 2 nové pneumatiky

20 protahovačka svislá BV20, včetě příslušenství

21 protahovačka protahovačka svislá BV 20, včetně příslušenství

22 nabíječka profesionální, mžnost nastavení proudu, akumulátoru

23 vysokozdvižný vozík SDJ1000, max. nosnost 1000 kg, hydraulický

24 jeřábová váha zn. CAS - CASTON I, THZ, rok výroby 2017, nosnost max. 3000 kg, výrobní číslo:THZ021705758

26 dopravníkový pás k CNC stroji dopravníkový pás na třísky, příslušenství CNC stroje, ve výrobní hale

27 dynamická vyvažovačka AR 400 GV, série 5530, umístěná ve svařovně

28 poloautomat svařovací WLSP 315 Si, typ: SPU 500.10, umístěn ve svařovně

29 poloautomat svařovací WSLP 315, umístěn ve svařovně

30 svářecí automat svářečka TPS3200, FTT10, FCU-2, FTT10, umítěna ve svařovně

31 plotny na svařování 3 ks, umístěny ve svařovně

32 svařovací vozík svařovací vozík (rudl na tlakové lahve), umístěn ve svařovně

33 odmašťovací stroj umístěn v odmašťovně

36 bruska rovinná bruska rovinná typ BRD 50, č. 181681

37 bruska bruska na broušení I SASL 125/1A, v.č. 1646-52-67

38 bruska hrotová bruska hrotová BB6

39 bruska bruska na broušení k SASL 125/1A

40 bruska rovinná bruska rovinná BRD 60

41 bruska bezhrotová bruska bezhrotová SASL 125/1A

42 bruska bruska na vnitřní br. BDE 25 APO - mimo provoz

43 bruska bruska na vnitřní br. BDE 25 APO 

44 plnička ložisek

45 plnička ložisek

46 plnička ložisek

47 lis rovnací

48 podávací kotouče k brusce podávací kotouče k brusce SASL 125/1A - 9 kusů, umístěny v místnosti před montovnou kardanů - vpravo

49 podávací kotouče k brusce podávací kotouče k brusce BB6 - 10 kusů 

50 brusné kotouče brusné kotouce k brusce BB6 - 2 kusy

51 brusné kotouče brusné kotouče k brusce SASL 152/1A - 50 kusů

52 brusné kotouče brusné kotouče k brusce BRD60 - 6 kusů

53 podávací kotouče podávací kotouče k brusce SASL 125/1A - 68 kusů

54 brusné kotoučce brusné kotouče k brusce SASL 125/1A - 19 kusů

55 lis lis hydraulický P 6324, umístěn v dokončovně

56 lis lis hydroulický CDC 30, umístěn v dokončovně

57 lis hydraulický lis - umístěn v dokončovně

58 jednoúčelový stroj na lisování trubek umístěn v dokončovně

59 mazací zařízení mazací zařízení JUS - umístěno v dokončovně

60 bruska nástrojová bruská nástrojová (výrobce KOREA), umístěna v dokončovně

61 vrtačka vrtačka VS32, č. 661511, v dokončovně

62 lis hydraulický typ CDC-2-7, č. 3833, umístěn v dokončovně

63 odvalovací fréza umístěna venku pod přístřeškem

64 lis hydraulický umístěn v dokončovně

65 paletový vozík umístěn v dokončovně

66 jednoúčlový stroj na vrtání JUS JUS 0-602-0038, ve výrobní hale

67 vrtačka vícevřetenová vrtačka vícevřetenová V 20/4, umístěna ve výrobní hale

68 závitovka svislá ZPM 16, umístěna ve výrobní hale

69 soustruh univerzální č. SU50A - umístěn ve výrobní hale

70 bruska nakulato hrotová č. BUA 20, umístěna ve výrobní hale

71 bruska narovno typ: BPH 20, umístěna ve výrobní hale

72 jednoúčelový vrtací stroj umístěn ve výrobní halse

73 rýsovací deska magnetická, otočná - 2 kusy, umístěny ve výrobní hale

74 kontrolní hroty kontrolní hroty včetně příslušenství 

75 soustruh univerzální soustruh unierzální typ SN 50-B

76 soustruh revolverový soustruh revolverový typ: R5, č. 2212 5164 1967

77 soustruh revolverový soustruh revolverový typ: R5, č. 4509 4391 1965

78 fréza univerzální fréza univerzální FGU 32

79 bruska nakulato hrotová bruska nakulato hrotová B428, výr. č. 5281420

80 stroj pojízdný mazací

81 olejové čerpadlo pojízdné

82 olejové čerpadlo pojízdné

83 drtič špon doprava třísek mechanická - drtič špon + odstředivka, dopravník, zásobník

84 bruska bruska nástrojová k br.pr.

85 bruska bruska nástrojová 3M 642, 80.030, výr. č. 79142, rok výroby 1979

86 bruska nástrojů (kameníček)

87 bruska nástrojů bruska nástrojů BL 3A

88 bruska nástrojů bruska nástrojů BBT350

89 bruska nástrojů bruska nástrojů BAD40A

90 bruska nástrojů 

91 pila rámová pila rámová PR20

92 nůžky pákové

93 vrtačka stolní vrtačka stolní V20

94 fréza univerzální fréza univerzální FA2U

95 soustruh univerzální soustruh univerzální SU50A (umístěn v místnosti údržby)

96 vrtačka otočná vrtačka otočná VR4 

97 bruska nástrojů bruska nástrojů BU30

98 čerpadlo na vodu

99 vozík vysokozdvižný

100 svěrák svěrák - 2 kusy (jeden umístěn v dokončovně, druhý ve výrobní hale)

101 dírkovač plastů

102 ruční lis ruční lis - 2 kusy (oba umístěny v dokončovně)

103 vozík vozík - ruční (přprava nákladu)

104 váha můstková váha KD200

105 váha obchodní váha TSCALE řady TSQHC (s počítáním kusů)

106 soubor měřících zařízení

soubor tvoří měřící nástroje: šuplery (digitální 14 ks, obyčejné 7 ks), elektronická měřidla 2 ks, prizmatická kostka, koncové měrky 2 ks, dutinoměry 

(obyčejné 6 ks, třídotekové 13 ks, dvoudotekové 3 ks), mikrometry 17 ks, pasametry 14 ks, úchylkoměry (číselníkové 6 ks, páčkové 2 ks), úhloměr, 

tvrdoměry 2 ks, stojánek na měření kruhovitosti s číselníkovým úchylkoměrem, kalibry (válečkové 28 ks, třmenové 28 ks), trny na kontrolu měření 25 

ks

107 kancelářské stoly kanelářské stoly - celkem 7 kusů (1 ks v kanceláři skladníka, 3 ks v kanceláři konstruktérů, 2 kusy v kanceláři ředitelky, 1 ks v zasedací místnosti)

108 kancelářské židle
kancelářské židle na kolečkách celkem 7 ks (2 ks v kanceláři ředitelky, 3 ks v kanceláři konstruktérů, 1 ks v kanceláři skladníka, 1ks před zasedací 

místností)

109 kruhový stůl kruhový stůl - zasedací místnost

110 židle koženkové koženkové židle - celkem 8 ks, v zasedací místnosti

111 křesílka koženková křesílka - 3 kusy, v kanceláři ředitelky

112 konferenční stolek umístěn v kanceláři ředitelky

113 soubor skříní

soubor skříní - kancelářský nábytek - sestava skříní světle šedá (v kanceláři konstruktérů), nižší černé skříně - 2ks (v kanceláři skladníka), vysoké 

dvoudvéřové černé skříně 3 ks (1 ks v kanceláři ředitelky, 1 ks v zasedací místnosti, 1 ks před zasedací místností), úzká černá skříň jednoveřová v 

kanceláři ředitelky, skříň vyšší hnědá v kanceláři ředitelky dvoudvéřová, skříň s prosklenými dvířky v kanceláři ředitelky, policový regál v kanceláři 

ředitelky, nižší skříňka hnědo černá - pod tiskárnou v kanceláři ředitelky, skříň vysoká v horní částí dvířka ve spodní police v zasedací místnosti, nižší 

skříň jednodvéřová před zasedací místností

114 trezor historický trezor - Franz Astleitner - Wien

115 kovové skříňky kovové skříňky se zásuvkami 4 ks - v kanceláři konstruktérů

116 rýsovací prkno v kanceláři konstruktérů

117 regály policové kovové regály umístěné ve skladu (šíře 112 cm 21 ks, šíře 160 cm 4 ks, šíře 210 cm 2 ks)

118 kovové koše kovové koše (bedny) k uskladnění materálu umístěné ve skladu - 18 kusů

119 železné bedny železné bedny malé - 156 ks

120 bedny železné železné bedny velké - 104 ks

121 železné bedny velké s víkem železné bedny velké s víkem (kontejnery) - 13 ks

122 tiskárna CANON multifunkční tiskárna zn. CANON iR20, F188900, výr. č. KRP 05430

123 tiskárna Samsung tiskárna Samsung Xpress M2875ND

124 tiskárna brother multifunkční barevná tiskárna zn. brother DCP-9020CW

125 server Supermicr

126 záložní zdroj APC Smart - UPC 750

127 síťový rekordér HIKVISION DS-7600 Series Hikvision

128 kamera Hikvision Hikvision IR Speed Dome - vnitřní i venkovní

129 switch TP-LINK TL-SG1016D (16 port gigabit switch)

130 skener skener Canon LiDE100

131 laminovačka laminovačka Followes Mars A3

132 telefon GigaSet A 510

133 větrák větrák Sunec Wellness, CoolBreeze 400 SV

134 router CISCO SG250-18, 18 Port Gigabit Smart Switch

135 LCD monitor AOC monitor AOC E2250S, model 215LM00019

136 LCD monitor ACER monitor ACER G227HQL

137 LCD monitor Samsung monitor Samsung S22C150N - 2 kusy

138 LCD monitor ACER monitor ACER K242HYL

139 LCD monitor ACER

140 počítačová myš počítačová myš - celkem 6 ks

141 klávesnice klávesnice - celkem 5 ks (značky Barbone Cl-58B, 2 x Logitech K120, Chicony, Genius)

142 stolní počítač stolní počítače - celkem 6 ks

143 Kardan 47693 kardan 47693/BKH100W560

144 kardan 48024 kardan 48024 BK316 + volnoběžná spojka

145 kardan 48444 kardan 48444 BKH 400W610

146 kardan atyp kardan atyp BKH 800W/1010

147 kardan BKH314W kardan BKH314W + homogenní

148 kardan BKH 100w/510 kardan BKH 100w/510, 47692

149 kardan BKH 318 kardan BKH 318, 37021 48030

150 kardan - polotovar ND KK310E 400 BKH-313 - nekrytovaný - 2 ks

151 kardan - polotovar kardan - polotovar - ND KK110E 1010 - 2ks

152 kardan - polotovar kardan polotovar - ND BKH-520 510-750 37188 - 4 ks

153 kardan - polotovar ND BKS-923   38493 - 4 ks

154 kardan - polotovar ND BKS-921  38330 - 13 ks

155 kardan - polotovar kardan - polotovar - ND BKS-931  205-225  37212 - 9 ks

156 hřídel kloubový hřídel - Kovostroj Dobšiná 47550

157 polotovar ND BKH-516  750-1230   37924 - 38 ks

158 hřídel - půlky kl.hřídel ROMILL 1330-1675  48 781 - 6 půlek

159 kryt kompletní
soubor kompletních krytů: kryt - ND BKH-404  700-950  37676d - 1 ks, kryt BKH 300 ND  47011 - 15 ks, kryt BKH 301 ND 47012 - 5 ks, kryt BKH 302 ND 47013 

- 13 ks, kryt BKH 305 ND 47016 - ks, kryt BKH-318 ND 47006 - 4 ks, kryt BKH-317 ND 47005 - 2 ks

160 kloubová hřídel ATTL 3 D Č. 48548 

161 kloubová hřídel BKH-160 L=233 2x21z, 37696 - 10 ks

162 kloubová hřídel BKS 580-WISCONSIN, 48681

163 hřídel hřídel - ND BKS-930 365-505 37210 - 1 ks, hřídel ND BKH-924 L=120 38521 - 4ks, hřídel ND BKH-929 65-190 37389-5 ks

164 kloubový hřídel II č 47905 - 2 ks

165 kloub kloub BKH-703 - 3 ks

166 protahovací jehly protahovací jehly - různé délky a tloušťky - 383 ks

167 soubor vrtáků a destiček soubor vrtáků, břitů, destiček do CNC strojů 

168 kleštiny kleštiny na upínání materiálu do umínače HAINBUCH

169 tyče soubor tyčí různého průměru a složení materiálu - materiál pro výrobu - umístěné ve výrobní hale

170 plastové trubky soubor plastových trubek - vnější: SC25 A6000 - 5ks, SC15A6000 - 10ks, SC05 A6000 - 7ks, vnitřní: SC25 J600 - 5ks, SC 15 J600 - 10 ks, SC05 J6000 - 7 ks

171 vrtáky monilitní celokarbidové vrtáky různých průměrů - 100 ks

172 soubor křížů soubor kompletních křížů různých rozměrů - celem 1048 ks

173 ložiska a výlisky ložisek soubor ložisek různých průměrů a výlisků ložisek - umístěné ve skladu a v dokončovně (celkem 65 146 ks ložisek, 88000 výlisků)

174 soubor hřídelí soubor hřídelí různých rozměrů - umístěná ve výrobní budově vlevo a v dokončovně - 134 ks

175 soubor nábojů soubor nábojů různých rozměrů - celkem 591 ks

176 soubor vidlic soubor vidlic - výrobků a polotovarů různých rozměrů - celkem 3970 ks

177 soubor vodítek soubor vodítek (polotovar) - celkem 344 ks

178 soubor drobného materiálu soubor skladových zásob ve skladu dlužníka - zejména matice, šroubky, objímky, příruby, kryty, válečky  
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Příloha č.  2 Podmínek výběrového řízení 
 

 

Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení:  
 
 
Účastník výběrového řízení (dále jen účastník VŘ): 
 
Firma (jméno a příjmení) ......................................................................................... 
 
sídlo firmy (úplná adresa) ........................................................................................ 
 
IČ: (rodné číslo) ........................................................... 
 
jednající …........................................................................................................... 

 

1. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je osobou, která může nabývat nemovitý majetek na území České 
republiky. 

2. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že není osobou, která nesmí nabývat majetek náležející do majetkové 
podstaty dle § 295 zák. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění. 

3. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je plně svéprávný. 

4. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že souhlasí s podmínkami výběrového řízení „KARDANEX - nemovitosti“, 
které se týkají prodeje Předmětu prodeje uvedeného v těchto podmínkách (dále jen Podmínky a dále jen 
Předmět prodeje) a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí včetně úhrad smluvních pokut plynoucích 
z případných nedodržení povinností účastníka nebo vítěze výběrového řízení uvedených v Podmínkách a že 
souhlasí s tím, aby pohledávka na úhradu smluvní pokuty byla započtena vůči pohledávce na vrácení složené 
kauce. Účastník výběrového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s navrhovaným zněním kupní smlouvy na 
prodej Předmětu prodeje, jak je uvedeno v příloze č. 3 Podmínek (dále jen Kupní smlouva), a zavazuje se Kupní 
smlouvu v tomto znění, popř. ve znění upřesněném v souladu s Podmínkami, uzavřít. 

5. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že je v dobré finanční situaci, a že je schopen dodržet své povinnosti a 
závazky vyplývající z Podmínek a z Kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu včetně veškerého 
příslušenství. Účastník výběrového řízení prohlašuje, že není v platební neschopnosti, nevstoupil do likvidace, 
není proti němu vedeno řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, ani dle smyslu § 3 
insolvenčního zákona v úpadku není a úpadek mu nehrozí. 

6. Účastník výběrového řízení se zavazuje bezodkladně písemně oznámit organizátorovi VŘ změnu kterékoli z výše 
uvedených skutečností nebo jiné podstatné skutečnosti, která má nebo by mohla mít vliv na prodej Předmětu 
prodeje, a to až do úplného zaplacení kupní ceny včetně příslušenství. 

 

 

V ……………………………………….. dne …………………………… 

 

 

 
……………………………………………. 
podpis účastníka VŘ – ÚŘEDNĚ OVĚŘEN 
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Příloha č.  3 Podmínek výběrového řízení 
 
 

Kupní smlouva, 
 
kterou uzavřeli níže označeného dne, měsíce a roku 
 
Moravská insolvenční, v.o.s. 
IČ: 07585004 
nám. Komenského 124, 666 01 Tišnov 
zastoupená JUDr. Karlem Maláskou, LL.M., ohlášeným společníkem 
insolvenční správce dlužníka: 
KARDANEX a.s. 
IČ: 26210665, DIČ: CZ26210665 
Vrahovická 4308, 796 01 Prostějov 
spisová značka insolvenčního řízení: KSBR 53 INS 3107/2020 

(dále také jako „Prodávající“)  
 
a 
 
…………………………………..,  

(dále také jako „Kupující“) 
 

Preambule 
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 4.6.2020, č.j. KSBR 53 INS 3107/2020-A-15, byl mj. 
zjištěn úpadek dlužníka: KARDANEX a.s., IČ: 26210665, DIČ: CZ26210665, Vrahovická 4308, 796 
01 Prostějov, (dále jen „Dlužník“), byl prohlášen konkurs na majetek Dlužníka a insolvenčním 
správcem Dlužníka byla ustanovena Moravská insolvenční, v.o.s., IČ: 07585004, nám. Komenského 
124, 666 01 Tišnov. 
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. dubna 2021, č.j. KSBR 53 INS 3107/2020-B-56 
udělil Krajský soud v Brně souhlas s prodejem Předmětu převodu uvedeného v čl. I této smlouvy 
mimo dražbu a stanovil podmínky tohoto prodeje. 
Na tuto smlouvu dopadají nejen ustanovení obecných právních předpisů, ale i předpisy 
insolvenčního práva (zejména insolvenční zákon).  
 

I. 
„Předmětem převodu“ se v této smlouvě rozumí:  

- movité věci vedené v soupisu majetkové podstaty Dlužníka ze dne 26.1.2021 pod č. 8-10, 12, 14, 
16-24, 26-33, 36-178 (dále jen „Movité věci“)  
 
Soupis majetkové podstaty Dlužníka je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

II. 
Prodávající prodává touto smlouvou Kupujícímu Předmět převodu popsaný v článku I. této smlouvy 
včetně všech součástí a příslušenství za podmínek dále uvedených a Kupující do svého výlučného 
vlastnictví Předmět převodu takto kupuje. 
 

III. 
Kupní cena činí ……cena dosažená vydražením v aukci ……….. Kč (slovy: …………………. korun 
českých). 

Kupní cena je výsledkem elektronické aukce pořádané zprostředkovatelem GAVLAS, spol. s r. o.  

Na kupní cenu ve výši ……………………(cena dosažená vydražením) bude započtena kauce 
složená kupujícím v rámci výběrového řízení ve výši 103.000,- Kč. Zbývající část kupní ceny ve výši 
…………………..(bude uvedena cena dosažená vydražením po odečtení kauce) se zavazuje 
kupující uhradit nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy oběma 
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stranami na účet majetkové podstaty dlužníka KARDANEX a.s. vedený u peněžního ústavu 
MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 234573362/0600, pod variabilním symbolem 
……………………..(bude uvedeno rodné číslo nebo IČO kupujícího). 

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části se smluvní strany 
dohodly, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky 
za každý den prodlení se zaplacením uvedené částky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo 
prodávajícího na náhradu škody. 

Smluvní strany si sjednaly, že prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že 
kupující poruší svoji povinnost uhradit kupní cenu nebo její část. Tato smlouva v takovém případě 
zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

 
IV. 

Kupující prohlašuje, že si Předmět převodu včetně jeho příslušenství a součástí řádně prohlédl, a že jeho 

faktický i právní stav je mu dobře znám, jakož i přístup k němu, a v tomto stavu jej také bez výhrad kupuje. 

Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího, že Předmět převodu prodává jako insolvenční správce Dlužníka, 

z tohoto důvodu jsou jeho informace o Předmětu převodu omezené, což Kupující bere podpisem této smlouvy 

na vědomí. Předmět převodu je také popsán ve znaleckém posudku č. 94-04/2020, zpracovatel Olomoucká 

znalecká s.r.o. 

Kupující prohlašuje, že se seznámil s právním i faktickým stavem Předmětu prodeje, že je mu stav 
Předmětu prodeje dobře znám. Kupující výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že Prodávající 
nepřebírá jakoukoli záruku ani odpovědnost za stav a/nebo kvalitu a/nebo vlastnosti Předmětu 
prodeje. Kupující prohlašuje, že je s opotřebováním Předmětu prodeje a zjevnými vadami je 
srozuměn, a v tomto stavu, tak jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, 
ho kupuje. Kupující prohlašuje, že si nevymiňuje žádnou konkrétní vlastnost Předmětu prodeje. 
Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, zda Kupující bude moci Předmět prodeje využít 
k účelu zamýšlenému Kupujícím. Zejména Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli 
vlastnosti Předmětu prodeje. Všichni účastníci se dohodli na vyloučení (omezení) odpovědnosti za 
vady Předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení 
(omezení) připouští. 

Kupující bere na vědomí, že Movité věci tvořící součást Předmětu převodu jsou prodávány jako 
použité a opotřebené, jsou různého stáří a technického stavu, bez platných revizí či kontrol a 
prodávající nezaručuje jejich funkčnost. Smluvní strany se dohodly, že prodávající neodpovídá za 
jakékoli vady Předmětu převodu zjevné i skryté, existující při podpisu kupní smlouvy i vady, jež se 
projeví kdykoli v budoucnu. Pro vyloučení pochybností tedy smluvní strany shodně konstatují, že 
kupující nemá nárok na slevu z kupní ceny, nárok na odstoupení od smlouvy nebo jiný nárok z 
odpovědnosti za vady, či nárok na náhradu škody způsobené vadou Předmětu Převodu.  
 

V. 
Prodávající prohlašuje, že mu není z jeho činnosti známo, že by na Předmětu prodeje vázla 
zástavní práva či jiná omezení vlastnického práva. 

V zájmu právní jistoty Prodávající prohlašuje, že dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty 
v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal 
přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 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 insolvenčního zákona a včetně 
závad zapsaných ve veřejném seznamu. 

Kupující se zavazuje převzít Předmět prodeje od Prodávajícího do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy dle čl. VII této smlouvy, a to na adrese: Vrahovická 4308, PSČ 79601, 
Prostějov. O předání a převzetí Předmětu prodeje bude vypracován samostatný předávací protokol. 
Kupující zejména prohlašuje, že výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že vše, co je touto smlouvou 
prodáváno, je mu prodáváno a předáváno tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 
občanského zákoníku, a že za této podmínky a v takovémto stavu vše, co je touto smlouvou 
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prodáváno, v celém rozsahu kupuje a přebírá.  

Kupující nabude vlastnictví k Předmětu prodeje nabytím účinnosti této smlouvy. 

Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází na Kupujícího okamžikem předání ke dni 
uvedenému v předávacím protokolu. V případě, že Kupující nepřevezme Předmět prodeje ve lhůtě 
stanovené shora v odst. 3 tohoto článku, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje, včetně 
nebezpečí odcizení či ztráty předmětu prodeje, a dále také odpovědnost za veškerou škodu, která 
by mohla vzniknout Prodávajícímu nebo třetím osobám jak přímo působením Předmětu prodeje, tak 
i v souvislosti s ním, na Kupujícího dnem následujícím po uplynutí sjednané lhůty. Veškeré případné 
náklady spojené s předáním Předmětu prodeje nese Kupující. 

 
VII. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato 
smlouva uhrazením kupní ceny ve výši a způsobem dle čl.  III této kupní smlouvy. O uhrazení 
kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka vystaví prodávající, insolvenční správce, písemné 
potvrzení. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
Prodávající a druhé Kupující. 

Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

Prodávající a Kupující výslovně a shodně prohlašují, že mezi sebou neujednali výhradu vlastnického 
práva dle § 2132 občanského zákoníku, výhradu zpětné koupě dle § 2135 občanského zákoníku, 
výhradu zpětného prodeje dle § 2139 občanského zákoníku, výhradu lepšího kupce dle § 2152 
občanského zákoníku, předkupní právo dle § 2140 a násl. občanského zákoníku, a že tato smlouva 
není koupí na zkoušku dle § 2150 a násl. občanského zákoníku; Prodávající a Kupující výslovně a 
shodně prohlašují, že vylučují použití těchto ujednání pro tuto smlouvu. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že § 577 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu nepoužije. 
Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno 
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe všechny smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že jí 
porozuměli a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle. V souladu s § 4 odst. 1 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná 
osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to 
každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, účastníci posoudili obsah této smlouvy a 
neshledávají jej rozporným, což stvrzují svými podpisy. 
 
Přílohy: 1. Soupis majetkové podstaty Dlužníka  
 
 
Prodávající: Kupující: 
 
V ………….……………… dne: ………………… V ………….……………… dne: 
………………… 
 
 
 
 
…………………. …..…………………….. ……………….. …..…………………….. 
Moravská insolvenční, v.o.s. 
insolvenčního správce dlužníka: 
KARDANEX a.s. 
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