
 

Dodatek č. 1 k Podmínkám výběrového řízení č.j. 748VR2020 
 

Výběrové řízení na prodej movitých věcí z majetkové podstaty 
insolvenčního řízení č.j. MSPH 76 INS 8629/2019 

soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LP Credit s.r.o. za Gabriellou Šlemarovou 

 

Preambule 

Městský soud v Praze, usnesením č.j. MSPH 76 INS 8629/2019-A-22 ze dne 13.09.2019 zjistil úpadek dlužníka LP Credit 
s.r.o., se sídlem Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 26731321 a usnesením č.j. MSPH 76 INS 
8629/2019-B-51 ze dne 18.12.2019 prohlásil na majetek dlužníka konkurs.   
Insolvenčním správcem byl ustanoven Hart & Partners, v.o.s., se sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 

IČO: 04680294. Informace o insolvenčním řízení jsou zveřejňovány v Insolvenčním rejstříku (www.justice.cz) pod sp. zn. 

MSPH 76 INS 8629/2019. 
 

Organizátor, společnost REXIM REALITY s.r.o., se sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 49245031, 
vyhlásil na základě pověření Prodávajícího, insolvenčního správce Hart & Partners, v.o.s., se sídlem Kořenského 1107/15, 
150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 04680294 (dále jen prodávající nebo zadavatel), výběrové řízení na prodej  movité věci (dále 
jen VŘ) a stanovil Podmínky výběrového řízení pro její prodej (dále jen Podmínky).  
 

I. Předmět prodeje a cena 

Předmětem a cílem VŘ je výběr nejvhodnějšího subjektu, který bude mít zájem o koupi níže specifikovaného Předmětu prodeje 
a předloží nejvýhodnější nabídku. VŘ bylo zahájeno dne 30.11.2020 uveřejněním Podmínek na www.reximreality.cz a na 
www.rajaukci.cz.  
 
Pohledávky za: Gabriella Šlemarová, nar. 19.06.1977, bytem Aranžérská 1058/13, 190 00 Praha 9 – Klánovice. 
A/ 
Dlužník LP Credit s.r.o., v období od 03.09.2015 do 06.10.2016 poukázal žalované bezhotovostními převody na bankovní účet 
žalované, č.ú. 27-416300277/0100, vedený u KB, a.s., částku v celkové výši 1.400.000,00 Kč, a to ve čtrnácti (14) platbách. 
Žalovaná Gabriela Šlemarová se tak bezdůvodně obohatila. Spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod č.j. 7 C 
226/2017. Podán návrh na pokračování v řízení.  
 
B/ 
Pohledávka ve výši 1.084.577,35 Kč. Žalobce LP Credit s.r.o. byl vlastníkem a provozovatelem motorového vozidla tovární 
značky Cadillac, obchodní označení Escalade Hybrid, RZ 3AD 1066, VIN: 1GYS47EJ5CR144872. Žalovaná nejméně ode dne 
21.01.2017 předmětné vozidlo bezdůvodně užívala a odmítala jej žalobci vydat.   
Pohledávka je zažalovaná – žaloba o vydání bezdůvodného obohacení a je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod č.j. 
60 C 32/2020.   
 
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit. 

 
II.  Předmět Dodatku č. 1 

 

Organizátor VŘ, na základě pokynu Prodávajícího doplňuje tímto Dodatek č. 1 obsah Podmínek Výběrového řízení č.j. 

748VR2020 o následující: 

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít s vítězem Výběrového řízení smlouvu o postoupení pohledávek, a to 
z důvodu odmítnutí výše nabídnuté ceny účastníkem Výběrového řízení ze strany insolvenčních věřitelů, 
insolvenčního správce či insolvenčního soudu. 
 

  
V Praze, dne 04.12.2020  

 

 

 

                                                                                                      za organizátora REXIM REALITY s.r.o. 

                                                                                                                         Ing. Jan Kříž 

http://www.reximreality.cz/

