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AUKCE VR |NSOLVENCE - podmínkv

AUKCE vŘ lNsOLVENcE (dále jen ,,aukce") má za cíl umožnit prostřednictvím
elektronického aukčního prostředí výběr (,,vysoutěžení") nejvýhodnější nabídky kupní ceny
pro zpeněžení nemovitostí z insolvenčních řízení.

Nejedná se o elektronickou dražbu, ale o aukci na ,,vysoutěžení" nejvýhodnější nabídky.
Vítězná nabídka bude předložena v rámci lnsolvenčního řízení k akceptaci, kdy tato vítězná
nabídka může být akceptována, ale také nemusí. V případě, že vítězná nabídka nebude
akceptována, vítěz aukce nemá právo se domáhat uzavření kupní smlouvy.

Pro zjednodušení výkladu jednotlivých pojmů a celého elektronického systému použijeme
vyjádření předsedy Komory dražebníků ČR, RNDr, Jiřího Burešeo Ph.D., ktený v rámci své
funkce vydal prohlášení ke zpeněžování majetku v insolvenci {celÝ článek ZDE).

Jak funguie klasickÝ prodei nemovitostí v rámci insolvence?

lnsolvenční správce dostane pokyn ke zpeněžení nemovitosti (ve většině případŮ od
zajištěného, či zajištěných věňtelŮ), kdy v rámci tohoto pokynu je zpravidla určena i konkrétní
realitní kancelář (pokud se jedná o prodej mimo dražbu), která tento prodej zajišťuje. Realitní
kancelář provede svoji činnost a vyhledá vhodného kupujícího a vyúčtuje si odměnu až do
výše Salo (dle pokynu) z hodnoty nemovitostního obchodu. Nikdo již však nezkoumá, jak
účinnou inzerci RK provedla, zda byla vybrána opravdu nejwýhodnější nabídka, nebo zda se
vybral prvnízájemce o koupi, nebo možná některyi zájemce spřízněný s RK, atd.

K výše uvedenému problému níže uvádíme názor (písmo v kutzívě) RNDr. Jiřího Burq§e.
Ph.D.. předsedv komorv dražebníků ČR:

*Zástu}ce zaííšténého véňtele. kteŇ vůbec nemusí mít záíem na maxirnálním zpeněžení (řídí
se vlastními preferencemi) dá pokvn insolvenčnímu správci k přímému pradeji
prostbdnictvím realitní kanceláb. Aniž bvch iakkoliv zobecňovaí, reaIitní kancelář má záiem
o rvchlÝ pradei s mqžností dalšíha pbkupu. Vlastní prodei nemusí byt tnnsparentní.
prodává se prunímu vážnému záiemci. aníž bv se iakkaliv licitavala cena směrem naharu."

lnsolvenční správce nemá bohužel moc možností, jak prověňt, zda opravdu doporučená
nabídka od RK je opravdu tou nejvýhodnější nabídkou, tak aby naplnil § 5 lZ Zákona č.

182l2affi Sb., o úpadku a zpŮsobech jeho řešení (insolvenční zákon}.

Jelikož lnsolvenční zákon nařizuje ve svých usianoveních §5, §36 lZ, aby došlo k co
nejvyššímu uspokojení věřitelŮ, (s tím by měla přímo souviset snaha lS o nejvýhodnější
zpeněžení majetkové podstaty} ukládá insolvenční zákon dle § 293l'' lZ insolveněnímu
správci povinnost odmítnout pokyn zajištěného věřitele (věřitelŮ) směřující ke zpeněžení
rnajetkové podstaty, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji.
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A právě z výše uvedeného dŮvodu je zde pro širokou veřejnost možnost v rámci aukce podat
svoji nabídku (dle § 1772, § 178012 NOZ) v rámci elektronického aukčního systému bez
ohledu na skutečnost, kdo aktuálně nemovitost nabízi k prodeji.

Viz názar RNDr. Jiřího Bureše. Ph.D., předsedy komory dražebníků ČR:

,.Lépe ie nrovést elektrpnickou aukci. kde standardně navrhuii. že se v aukcífaktickv pndává
pouze opce na právo vítěze aukce učinit nabídku na koupi pbdmětu aukce za aukční cenu.
kde tuto ofertu nemusí insolvenční spávce akreptavat'!.

Jak funquie AUKCE VŘ lNsoLVENcE ?

Jednoduše se přihlásite do elektronického aukčního systému, vytvoříte si svůj vlastní aukční
úcet a v rámci aukce budete činit Vaše nabídky kupních cen. Pokud se stanete vítězem
aukce budeme o Vaší nabídce informovat insolvenčního správce a zajištěné věřitele {kdy jim
předáme kompletní výstup z aukčního prostňedí, včetně loginŮ, casŮ jednotlivých podání, lP
adres.... atd, tak jak je to vyžadováno u klasických elektronických dražeb a aukcí v rámci
Vvhláškv 1,8/2014 .Sb.o stanovení podmínek pastupu při elellronické dražbé, kterou
elektronický aukcní systém na !ry1g.s-9!g3&y.g splňuje ve všech směrech). Pokud bude
Vaše nabídka z jejich strany akceptována, dojde k uzavření předmětné kupní smlouvy.
Pokud Vaše nabídka nebude akceptována, zjistíme důvod (v někteqých případech i

zapojením příslušného Kralského soudu - v rámci jeho dohlédací činnosti) a v případě
potřeby podnikneme další kroky. Je pravdou, že zpeněžení nemovitosti v rámci
insolvenčního řízení má svá specifika (souhlasy zajištěných věřitelů, souhlas insolvenčního
soudu, platnost kupní smlouvy až po souhlasu soudu,..atd), tudíž není možné garantovat
vítězi aukce právo na uzavření kupní smlouvy. Na druhou stranu jsou i věňtelé, dle § 60 lZ
(kteří se aktivně podílí na prŮběhu insolvenčního řízení) a insolvenční správce, dle §
3711,2,3,4 lZ odpovědni za způsobenou škodu, která může v rámci insolvenčního řízení
vzniknout.

Pro informaci a orientaci uživatelŮ www.s-drazby.cz uvádíme níže některé z uvedených
ustanovení insolvenčního zákona,Zákona č. ffiazaffi Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení.

§5

lnsolvenční řízeníspočívá zejména na těchto zásadách:

a) insolvencní řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě
poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co
neivvššího uspokoiení věřitelů ;

b} věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v
insolvenčním řízení rovné možnosti;
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§36

{1) lnsolvencní správce je povinen pň výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou
péčí; je povinen wviqout veškeré úsi!í, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby
věřitelé byli uspokojeni v co neiwšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při
vÝkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob,

§37

(1) lnsolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou dlužníku, věřitelům
nebo třetím osobám zpŮsobil tím, že při výkonu své funkce porušil povinností, které jsou mu
uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu, jakož i tím, že přijejím výkonu nepostupoval s
odbornou péčí. Této odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, jen když prokáže, že
škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při wnaložení veškerého ú§ilí, které po něm
bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu ínsolvenčního řízení.

{2) Podle odstavce 1 insolvenční správce odpovídá i za škodu nebo jinou újmu způsobenou
osobami, ktených použil k plnění svÝch q_kolů, To platí i pro zaměstnance dlužníka,
pŮsobící v rozsahu své dosavadní činnosti, nebo pro jiné osoby ve smJuvním vztahu s
dlužníkem.

{3) lnsolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která věřiteli s pohledávkou za
majetkovou podstatou vznikla tím, že nemohla být uspokojena jeho pohledávka vzniklá na
základě právního úkonu insolvenčního správce; této odpovědnosti se insolvenční správce
zprostí. ie rávní úkon činil, nemohl poznat, že
majetková podstata nebude stačit k úhradě jím vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou.

(4} Právo na náhradu škody nebo jiné újmy proti insolvenčnímu správci se promlčí do 2 let
poté, kdy se poškozený dozvěděl o výši škody a odpovědnosti insolvenčního správce,
nejpozději však do 3 let, a jde-li o škodu zpŮsobenou úmyslným trestným činem, za ktený byl
insolvenční správce pravomocně odsouzen, nejpozději do 10 let od skončení insolvenčního
řízení.

§ 293

(1) Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k
zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věňtele směřujícími
ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelŮ více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož
pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí
příslušné pokyny ani ve lhŮtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný
věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištěníjako další v pořadí. lnsolvenční správce
mŮže tvto pokvnv odmítnout. má-li za to. že předmět zajištění lze zpeněžit vÝhodněii; v
takovém případě požádá insolvenčnísoud o jejich přezkoumánív rámcidohlédacíčinnosti.
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