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prodej souboru pohledávek 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.j. 648VR2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlašovatel: 

Insolvenční správce 
Hart & Partners, v.o.s., 
se sídlem Kořenského 1107/15 
150 00 Praha 5 – Smíchov 
IČ: 04680294 
 

Organizátor: 
 
REXIM REALITY s.r.o., 
se sídlem Radlická 1170/61 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 49245031 
  



 

 Preambule 

Usnesením, které vydal Městský soud v Praze dne 11.09.2017, č.j. MSPH 89 INS 7243/2017-A-15, byl 

zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl 

ustanoven Hart & Partners, v.o.s., se sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 

04680294. Informace o insolvenčním řízení jsou zveřejňovány v Insolvenčním rejstříku 

(www.justice.cz) pod sp. zn. MSPH 89 INS 7243/2017. 

 Předmět výběrového řízení č.j. 648VR2019 

Předmětem výběrového řízení je na prodej souboru pohledávek z majetkové podstaty insolvenčního 

dlužníka MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o., se sídlem Vranská 33, 142 00 Praha 4, 

IČ: 61056596. Předmět prodeje je zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 29.01.2018, 

zveřejněném na č.d. B-16 pod následujícími položkami.   

položka č. 39      
Pohledávka 1 za GEOSAN GROUP a.s. ve výši 2.873,39 Kč, číslo faktury 16010092, splatnost 11.2.2017, 

částečná úhrada  dne 15.2.2017, celková částka 28.732 Kč, částečná úhrada ve výši 25.858,61 Kč. 

- důvod sepsání: vlastnické právo dlužníka 

 - datum sepsání: 29.1.2018 

položka č. 40 
Pohledávka 2 za GEOSAN GROUP a.s. ve výši 8.446,70 Kč, číslo faktury 17010010, splatnost 5.3.2017, 

částečná úhrada dne 14.3.2017, celková částka 84.464 Kč, částečná úhrada ve výši 76.017,30 Kč. 

- důvod sepsání: vlastnické právo dlužníka 

- datum sepsání: 29.1.2018 

položka č. 41 
Pohledávka 3 za GEOSAN GROUP a.s. ve výši 18.054,15 Kč, číslo faktury 17010016, splatnost 30.3.2017, 

částečná úhrada dne 31.3.2017, celková částka 180.542 Kč, částečná úhrada ve výši 162.487,85 Kč. 

- důvod sepsání: vlastnické právo dlužníka 

- datum sepsání: 29.1.2018 

položka č. 42 

Pohledávka 4 za GEOSAN GROUP a.s. ve výši 48.041,90 Kč, číslo faktury 17010024, splatnost 30.4.2017, 

částečná úhrada dne 25.4.2017, celková částka 400.349 Kč, částečná úhrada ve výši 352.307,10 Kč. 

- důvod sepsání: vlastnické právo dlužníka 

- datum sepsání: 29.1.2018 

položka č. 43 

Pohledávka 5 za KL-ELEKTRO s.r.o. ve výši 13.312 Kč, číslo faktury 16010009, splatnost 14.3.2016. 

- důvod sepsání: vlastnické právo dlužníka 

- datum sepsání: 29.1.2018 

položka č. 44 

Pohledávka za KL-ELEKTRO s.r.o. ve výši 52.547 Kč, číslo faktury 16010020, splatnost 25.1.2016. 

- důvod sepsání: vlastnické právo dlužníka 

- datum sepsání: 29.1.2018 

 

Minimální nabídková cena je stanovena na částku 1.100,- Kč (slovy: jeden tisíc sto korun českých) 

Kauce je stanovena na částku 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) 

 



 Forma prodeje 

Výběrové řízení. Předmětem a cílem tohoto VŘ je výběr nejvhodnějšího subjektu, který bude mít zájem 

o koupi níže specifikovaného Předmětu prodeje a předloží nejvýhodnější nabídku. 

 Zahájení výběrového řízení 

Výběrové řízení se považuje za vyhlášené dnem uveřejnění Podmínek na www.reximreality.cz a 

www.portalaukci.cz.  Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení provést v případě potřeby 

více kol výběrového řízení. 

 Prohlídka předmětu převodu  

Dokumenty související s předmětem prodeje jsou k dispozici v kanceláři organizátora výběrového 

řízení a to na adrese REXIM REALITY s.r.o., Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5 – Smíchov. 

Jsou stanoveny dva termíny prohlídek: 

1. Termín -  03.12.2019  v  10:00 hod 

2. Termín -  04.12.2019  v  15:00 hod 

 

 Kontakt na organizátora

REXIM REALITY s.r.o. 

IČ: 49245031 

Radlická 1170/61  

150 00 Praha 5 – Smíchov 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba:  

Ing. Jan Kříž 

Telefon:  +420 739 110 177 

E-mail: jan.kriz@reximreality.cz 


