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AUKCNI VYHLASKA a A22168

Bod 1. označení oroanizátora aukce a navrhovatele
aoNl e
se sídlem ostrava, Moravská ostrava, Poštovní 77g4l77, PsČ 7o2 o0
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajslcim soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57947
jednající jed nateIem VIastimilem Štrbarn7m
bankovní spojení: Česká spořiteIna, a.s. č.ú. 1735495379/0800
(dále též jako organizátor aukce)

"'
AAA INSOLVENCE OK v,o.s./ IČ| 29355940, DIČ: CZ2935594O
se sídlem Nový JiČÍn, K Nemocnici ros/re, psČ 741 01, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm
PSC: 756 61, Mgr. Antonín JureČka, ohláŠený společník, vykonávající jménem.AAA INSoLVEN6E oK v.o.s.,
funkci insolvenČního správce d|uŽníka: czEcH GENERAL AIRCMFT, a.s. IČ:06804047, sídlem Přaha 8,
Thámova 166/18, FSC: 186 00
(dá|e též jako navrhovatel)

Bod 2. Způsob orovedení aukce:
Aukce proběhne formou elektronické aukce prostřednictvím elektronického dražebního systému na
internetové adrese www,drazby-exekutori.cz

Bod 3. zaháiení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 13.6,2022 v 9,00 hod (od této chvíle,mohou účastníci aukce činit
podání).

Bod 4, Ukončení aukce:
Elektronická aukce bude skonČena nejdříve dne t3,6,2O2Z v 9.3O hod Aukce se však koná, dokud účastníci
aukce Činí podánÍ. Bude-li v posIedních pěti minutách před stanoveným okamžíkem ukončeníaukce učiněno
podánÍ, posunuje se okamŽik skončení aukce na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného
podánÍ, nebude-li učiněno další podání. V takovém případě se okamžik skončení aukce opět po5unuje o pět
minut, dokud účastníci aukce činí podání,
Podání se povaŽuje za uČiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb účastníkovi aukce
zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

Bod 5. Předmět aukce

5,1. Označení a ooois oředmětu aukce:
Předmětem aukce je_ majetek podniku cZEcH GENEML AIRCMFT, a.s. IČ:06804047, sídlem Praha 8,
Thámova 166/18, PSČ: 186 00 jako celku, dle znaleckého posudku ze dne 30. 06.2O2L, a účetní závěrky zá
rok 2021, Podnik bude převeden vítězi Aukce na základě kupní smlouvy o prodeji podniku a předávacího
protokolu.

5.2. Údaje o předmětu aukce uvedené v této aukčnívyhlášce, zejm. pak o právech a závazcích na předmětu
aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, a navrhovatel aukce za nesprávnost
takových údajů tedy neodpovídá.

5.3. Oprávnění navrhovatele dísponovat s předmětem aukce vyplývá z toho, že navrhovatel je insolvenčním
správcem dluŽníka, předmět aukce je řádně zapsán V soupise majetkové podstaty dle zákona č. t82lz006
Sb., insolvenční zákon. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. lvlSPH 60 INS 23128/2019-A-11 ze dne
LI.IZ,2O19 by| zjiŠtěn úpadek dluŽníka: CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s. IČ:06804047, sídlem praha B,
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Thámova 166/18,"PSČ: 186 00, insotvenčním správcem byla ustanovena AAA ]NSoLVENCE oK V.o.s.,
IČ: 29355940, DIČ: CZ293559a0 se sídlem Noui JiČÍn, K Nemocnici 168/18, PsČ 741 01, PSČ: 755 61,
|49r. Antonín JureČka, ohlášený společník, vykonávající jménem AAA INsoLVENcE oK v.o.s., funkci
insolvenčního správce. Zároveň byl výše citovaným usnesením proh|ášen na majetek Úpadce CZECH
GENERAL AIRCRAFT, a.s. IČ:06804047 se sí,clem Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, konkuz.
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 23IZ8l2Ol9-B-32 ze dne 14.72.2020 bylo rozhodnuto
o schválení přímého prodeje podniku a provedením elektronické aukce.

5.4, S předmětem aukce jsou spojeny q^o ZáVaZky:

závazkv váznoucí na oředmětu aukce
D|e ustanovení insolvenčního zákona č. t82l2}06 v p|atném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají
v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, ÚČinlry

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 veřejnóm seznamu/ není-li zákonem stanoveno jinak.

závazkv váznoucí na Dředmětu aukce, které zDeněžením Dředmětu aukce nezaniknou
- neJsou

5,5. Další Dodstatné okolnosti o Dředmětu aukce:
Vlastnicwí prodávaného podniku cZEcH GENERAL AIRCRAFT, a.s. přejde na nového vlastníka-VÍtěze aukce,
talr jak stojía leží, jakje popsán ve znaleckém posudku ze dne 30. 06,2027 a daňové závěrce za rok202I,
na zákIadě podpisu smlouvy o prodeji podniku, smluvními stranami, tj. navrhovatelem aukce a vÍtězem aukce
a zaplacením kupní ceny za prodávaný podnik na učet,uvedený v kupní smlouvě o prodeji podniku.
Celý podnik, CZECH GENERAL AIRCRAFT, a.s. se považuje za předaný okamžikem podpisu kupní sm|ouvy a
zap|acením kupní ceny. V souvislosti s předáním bude následně mezi stranami sepsán předávací protokol,
když vlastnictví podniku pro kupujícího - vítěze aukce, vzniká datem zap|acení kupníceny podniku d|e kupní
sm|ouvy o prodeji podniku na účet navrhovate|e aukce. Nebezpečí škody, nahodilé zkázy a nahodi|ého
zhoršení stavu Převáděného podniku, přechází na kupující stranu ke dni podpisu kupní smlouvy o prodeji
podniku.

Bod 6. vúsledná cena Dředmětu aukce:
Cena předmětu aukce by|a zjištěna d|e Stanoviska k hodnotě, nezajištěné části podniku d|uŽníka CZECH
GENEML AIRCRAFT, a.s., kteni vyhotovil znalechý Ústav AP Appraisal, s.r.ol IC:25094076, Na Vyhlídce
18g7l7, 2511 01 Ří,čany, dne 30.6.2021 a činí 345,000,- KČ (slovy: tři sta Čtyřicet pět tisíc korun Českých).

Bod 7. Neinižší oodání
Nejnižší podání činí: 345.ooo,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc korun českých).

Bod 8, Minimální oříhoz:
lulinimální příhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení aúkce na částku 2.oo0,- kč

Bod 9. Aukční iistota
Aukční jistota nebude požadována.

Bod 10. Reoistrace účastníků aukce
Aukce se může účastnit pouze ten, kdo je účastníkem aukce probíhající na portálu www,drazby-exekutori,cz,
kde prokáže svoji totožnost.

Aukce se nesmí jako účastník aukce účastnit povinný, manžel povinného (případně b,ýva|ý manžel (ka)
povinného, pokud je postižen předmět aukce dosud ve společném jmění manže|Ů), soudci, zaměstnanci
soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorŮ, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláŠtní právní
předpis. K aukci musí b,y't účastník aukce přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

Účastníkem aukce se může stát každá ťyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na

dražebním poÉá|u www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registraČního formuláře
umístěného www.drazby-exekutori.czlregistrace způsobem tam uvedeným provozovateli draŽebního portalu.

Účastník aukce je povinen vyp|nit v registračním formuláři vŠechny povinné Údaje, jinak mu nebude
umožněno registraci dokončit. Účastník aukce je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální
informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací zpŮsobí, V případě, Že po
provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formu|áři, je ÚČastník aukce
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povinen toto oznámit provozovateli dražebního poÉálu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl
registrační formulář v elektronické podobě uložen v uživate|ském účtu účastníka aukce a přístupný všem
uživatelům k jejichž aukcím se účastník aukce přih|ásÍ. UČastník aukce je povinen si při registraci zvo|it
uživatelské jméno, pod Keným se bude elektronických aukcí účastnit pod statusem účastníka aukce či
dražite|e, Uživate| je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanIivých, urážlilých či vulgárních označení,
v opačném případě je admjnistrátor oprávněn podle svého uváŽení bud'registraci uživatele a jeho účet bez
náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno,

Pro fozickou osobu, která má v úmyslu se aukce účastnit jako účastník aukce a předmět aukce nabýt do
svého vý|učného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený ,,1ZICKA OSOBť a
tento opatřit svým podpisem s úředním ověřením a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovate|i
dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, Keré mají v úmyslu se aukce účastnit jako společní dražitelé a nabýt předmět aukce do
podílového spo|ÚvIastniďví, Jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,SPOLUVLASTN]CKý PODÍL"
v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má být udělen příklep a ktený ze společných účastníku aukce
je oprávněn ijménem ostatních účastníku aukce činit podánía tento všichni opatřit svými úředně ověřenými
podpisy a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se aukce účastnit jako spo|eční účastníci aukce - manželé a předmět
aukce nabýt do společného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registíační formu|ář označený ,,SPOLECNE
JMĚNÍ [,4ANŽELŮ", v němž uvedou, který z manželů bude jménem manželů činit podání a tento oba opatřit
srným úředně ověřeným podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu,
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se aukce účastnit a předmět aukce nabýt do svého rný|učného
v|astniďví, platí, že je povinna prostřednictvím svélp statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je
oprávněna za právrlickou osobou jednat, vyplnit formulář oznaČený ,,PRAVNICM OSOBA', v němž osoba,
která formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vyplývá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento
opatřit s\^im úředně ověřeným podpisem a spo|u s ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku
doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portalu,

Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se aukce účastnit jako společný účastník aukce s jiným úástníkem
aukce, platí přiměřeně předchozí ustanovení.

Pro účastníka aukce, ktený má v úmyslu se zúčastnit aukce a svědčí mu předkupní právo k předmětu aukce,
je povinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným níže.'

Bod 11. odeslání reoistračního fořmuláře
Účastník aukce, aby se moh| účastnit aukce, doručí vyp|něný registrační formu|ář provozovateli dražebního
portálu jedním z následujících způsobů:
a) Regishační formulář vytiskne, v|astnoručně podepíše. nechá svůj podpis na formu|áři úředně ověřit a
nechá listinu převést autorizovanou konverzído elektronické podoby, V této podobě ho doručí provozovateli
dražebního portá|u na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce,com.
b) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem
a v této formě ho doručí, je-li to možné, provozovatelí dražebního portá|u do jeho datové schránky:dbdfdti,
c) Registrační formu|ář osobně podepíše před uživatelem, jehož aukce má v úmyslu se účastnit a současně
mu prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem. protokol předá uživateli, ktery' ho doručí do datové
schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby,
Vyplněný registrační formulář musí být doručen provozovateli dražebního portálu nejdé|e 24 hodin před
zahájením aukce,
Způsob informování o postupu při aukci a odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup Zveřejněn:
Způsob aukce, způsob registrace účastníků aukce iVeřejnosti a postup při aukci je zveřejněn na internetové
adrese: httD://WWW.dřazby-exekutori,czlnaDoveda.aspx

Bod 12. Výběr neivhodněiší nabídkv a hodnotící kritéria:

12,1, Hodnotícím kritéríem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena,
Navrhovatel aukce může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo
v takovém případě kupní smlouvu s účastníkem aukce, Kený nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. Navrhovatel
je oprávněn kdyko|iv od aukce upustit. V takovém případě je organizátor aukce povinen vyrozumět
o upuštěníod aukce všechny účastníky aukce.
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12.2. Lhůta a zposob úhrady ceny dosažené v aukci:
Cenu._dosaŽenou V aukci je VÍtěz aukce povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 20 pracovních dnů ode dn,
ukonČení aukce na ÚČet navrhovatele č.ú. 123-1093200267lO7OO,YS:TrZbzorg a io před podpisem kuprl
smlouvy.

12.3, Navrhovatel aukce má právo uzavřít s Vítězem aukce Kupní smlouvu o prodeji podniku. kde prodávají
je Navrhovatel aukce a kupujícíje Vítěz aukce, kde předmětem této Kupní smlouvy je Předmět auŘce s kupní
cenou ve výši Nejvyšší nabídky (dále jen "Kupní smlouvď').

12,4. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce.

12,5, NeuhradÍ-li Vitěz aukce cenu dosaženou v aukci ve stanoveném termínu/ je povinen uhradit
organizátoíovi aukce smluvní pokutu ve výši 5.oo0,-Kč. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni,
v němž marně uplynula lhůta pro úhradu ceny dosažené v aukci.

Bod 13. Předání Dřed mětu aukče
13.1. Předmět aukce - Podnik bude převeden vítězi Aukce na základě Kupní smtouvy o prodeji podniku a
předávacího protokolu.

u.k 6.iv*r*_, dne \\, š, ž(ž-L
M9r. Antonín Jurečka-ohlášený společník
AAA INSoLVENCE oK V.o.s. IČ:2935594

l

V Rožnově pod Radhoštěm dne 03. 05. 2022

insolvenční správce 
, .

,,,,l

BoNA ELECTA s.r.o.
vlastimil i - jednatel společnosti

NAVRHOVAT


