
  

 
 

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí 
za dlužníkem:  

 
Potravinářský holding, a.s. 

IČ: 25107038,  
se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 

 
 
 

I. 
Stanovení podmínek veřejného výběrového řízení 

 
1. Česká republika - Ministerstvo financí, se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, 

IČ 0006947 (dále jen „Ministerstvo“) tímto stanovuje podmínky veřejného 
výběrového řízení na postoupení pohledávky za dlužníkem: 

 Potravinářský holding, a.s. 
IČ: 25107038,  

se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 
            (dále jen „Podmínky VVŘ“).  
  
2. Veřejné výběrové řízení (dále jen „výběrové řízení“) není obchodní veřejnou soutěží ve 

smyslu Obchodního zákoníku.  
 
 

II. 
Vymezení předmětu postoupení 

 
3.  Předmětem postoupení je pohledávka Ministerstva za dlužníkem  

Potravinářský holding, a.s. 
IČ: 25107038,  

se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01, 
      k datu 30.9.2013 ve výši 582.919.615,15 Kč (dále jen „Pohledávka“). 
 
 

III. 
Kriteria výběrového řízení 

 
4. Jediným kriteriem výběrového řízení je výše nabídnuté úplaty za postoupení Pohledávky, 

a to při splnění všech dalších podmínek a předpokladů daných těmito Podmínkami VVŘ.  
 
5. Každý zájemce je oprávněn předložit pouze jednu nabídku na postoupení Pohledávky.  
 
 
 
 
 



  

IV. 
Účast ve výběrovém řízení a překážky postoupení Pohledávky  

 
6. Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm na území České 

republiky, plně způsobilé k právním úkonům, fyzické osoby podnikající na základě 
živnostenského oprávnění nebo podle zvláštních předpisů (např. soukromý zemědělec, 
advokát, lékař apod.), právnické osoby se sídlem na území ČR zapsané v obchodním 
rejstříku, zahraniční osoby dle § 21 Obchodního zákoníku. 

 
 
7. Ministerstvo nemůže postoupit Pohledávku zájemci, který 

a) je dlužníkem či zajišťovatelem postupované Pohledávky nebo osobou jim blízkou,  
b) je v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Ministerstvu, 
c) vede s Ministerstvem spor o peněžitou pohledávku, 
d) je osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, resp. proti níž bylo zahájeno 

insolvenční řízení, 
e) je zaměstnancem Ministerstva nebo osobu jemu blízkou, 
f) jako účastník veřejné soutěže na postoupení pohledávek Ministerstva, resp. České 

konsolidační agentury tuto veřejnou soutěž v minulosti prokazatelně zmařil,  
g) nesplnil další předpoklady a podmínky pro postoupení Pohledávky uvedené v těchto 

Podmínkách VVŘ. 
 
 

V. 
Dohoda o zachování mlčenlivosti, Čestné prohlášení a prokázání totožnosti  

 
8. Podání nabídky musí ze strany zájemce předcházet 

a) Podpis Dohody o zachování mlčenlivosti a vyplnění Čestného prohlášení,  
b) Prokázání totožnosti u fyzických osob-nepodnikatelů, u podnikatelských subjektů 

předložení originálu nebo ověřené kopie výpisu z  Obchodního rejstříku (ne starší 
jednoho měsíce) nebo jiného obdobného dokladu dle odstavce 6. Zahraniční fyzické 
osoby s bydlištěm v některém z členských států EU nebo v jiném státě, tvořící 
Evropský hospodářský prostor (EHP), prokazují oprávnění k podnikání obdobně jako 
tuzemské fyzické osoby. Zahraniční právnické osoby bez ohledu, zda mají sídlo 
v některém z členských států EU nebo EHP nebo v jiných zemích, stejně jako fyzické 
osoby z těchto zemí, prokazují své oprávnění k podnikání zápisem v Obchodním 
rejstříku. 

 
 

VI. 
Informace o Pohledávce   

 
9. Po splnění podmínek uvedených v odstavci 8 má zájemce právo seznámit se s vybranými 

informacemi  o Pohledávce v tomto rozsahu: 
 právní důvod vzniku Pohledávky, její výše vč. úrokové sazby a struktura, 
 zajištění Pohledávky evidované Ministerstvem vč. identifikace zástav, 
 aktuální stav právního vymáhání pohledávek, 
 informace o podmínce zajistit tzv. právní jistotu. 
Ve stejném rozsahu je oprávněn nahlédnout do kopií smluvní dokumentace. 

 



  

10. Zájemce současně obdrží i základní smluvní principy pro postoupení Pohledávky, na 
kterých Ministerstvo  trvá. 

 
11. O předání a převzetí informací k předmětu postoupení je sepisován protokol.  
 
 

VII. 
Kauce 

 
12. Zájemce je povinen na důkaz vážného zájmu o postoupení Pohledávky, uzavření 

příslušné smlouvy a naplnění jejího obsahu složit kauci ve výši 25.000.000,- Kč.   
 
13. Kauce musí být zájemcem zaplacena tak, aby nejpozději v den uzávěrky výběrového 

řízení byla v plné výši připsána na účet Ministerstva č. 36011-3328001/0710, variabilní 
symbol IČ nebo RČ zájemce, specifický symbol:  25107038, přičemž v poznámce je 
nutné uvést „kauce+jméno dlužníka“. Jiná než bezhotovostní forma zaplacení není 
přípustná.  

 
14. Složené kauce nejsou úročeny.   
 
15. Vybranému účastníku (viz odstavec 24) bude kauce započtena na úplatu za postoupení 

Pohledávky.  
 
16. V případě, že nedojde k postoupení Pohledávky z důvodu na straně vybraného účastníka, 

např. smlouva o postoupení Pohledávky nenabude platnosti či účinnosti, tj. nebude 
vybraným účastníkem podepsána nebo postupník nezaplatí dohodnutou úplatu za 
postoupení Pohledávky, kauce propadá ve prospěch Ministerstva jako smluvní pokuta.  

 
17. Ostatním účastníkům bude kauce vrácena do 10ti pracovních dnů od odeslání oznámení 

Ministerstva o odmítnutí nabídky nebo o vyloučení nabídky, a to na číslo účtu uvedené 
v předložené nabídce nebo do 10ti pracovních dnů od dodatečného sdělení čísla účtu 
účastníkem. Jiná než bezhotovostní forma vracení kaucí není přípustná.      

 
 

VIII. 
Podávání nabídek 

 
18. Nabídku na postoupení Pohledávky lze doručit jako doporučenou zásilku na adresu 

„Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10“ nebo osobně na pracoviště 
podatelny Ministerstva v budově Letenská 15, místnost č. 97 v přízemí budovy B.  

 
19. Obálka s nabídkou musí být vždy zalepena a výrazně označena nápisem „Výběrové řízení 

- neotvírat“. Na lícové straně obálky v levém horním rohu (pod adresou odesílatele) musí 
být dále uveden text „Odbor 45, nabídka na pohledávku, jméno dlužníka“. Na rubové 
straně (na uzavření) musí být obálka opatřena podpisy (parafou) popř. razítkem zájemce 
nebo pečetí.   

 
20. Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 

1.11.2013. Nabídka zájemce je předložena včas, pokud ji Ministerstvo obdrží nejpozději 



  

do 15:00 hod. posledního dne lhůty. V případě osobního doručení do podatelny 
Ministerstva bude zájemci na jeho žádost vystaveno potvrzení o přijetí nabídky. 

 
21. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a obsahovat minimálně 

a) identifikaci zájemce, 
b) identifikaci Pohledávky,  
c) výši nabízené úplaty za postoupení Pohledávky, která musí být vyjádřena čísly i slovy 

(nebudou-li se tyto údaje shodovat, platí suma vyjádřená slovy), 
d)  součástí nabídky musí být prohlášení zájemce o připravenosti zajistit tzv. právní 

jistotu (blíže bude zájemce informován po uzavření Dohody o zachování 
mlčenlivosti), 

e) podpis/podpisy předepsaného oprávněného zástupce zájemce a datum 

Doporučenými údaji v nabídce (pro usnadnění další komunikace) jsou, adresa, na kterou 
zájemce žádá zasílat veškeré výzvy či dokumenty související s výběrovým řízením 
(případně i telefonický kontakt), a číslo účtu pro vrácení složené kauce.  

 
22. Předložení nabídky na postoupení Pohledávky je zároveň považováno za projev vůle 

účastníka výběrového řízení, kterým akceptuje Podmínky VVŘ, včetně platebních 
podmínek (viz odstavec 27), a kterým vůči Ministerstvu prohlašuje, že disponuje 
finančními prostředky na zaplacení úplaty za postoupení Pohledávky ve výši uvedené 
v nabídce. 

 
23. Nabídku nelze po jejím předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či 

doplnění vyvolaných změnou Podmínek VVŘ podle odstavce 29.  
 
 

IX. 
Oznámení výsledků 

 
24. Účastníku výběrového řízení, jehož nabídka byla vybrána (dále jen „vybraný účastník“), 

bude ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy skončila lhůta pro podávání nabídek, zasláno 
oznámení o přijetí nabídky. Ostatním účastníkům výběrového řízení  bude ve stejné lhůtě 
zasláno oznámení, že jejich nabídky nebyly vybrány, případně byly vyloučeny z důvodů 
nesplnění Podmínek VVŘ.  

 
 

X. 
Smlouva o postoupení Pohledávky a platební podmínky 

 
25.  Ministerstvo zašle vybranému účastníkovi nebo dle individuální dohody osobně předá 

návrh smlouvy o postoupení Pohledávky (dále jen „Smlouva“), který bude splňovat 
náležitosti § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů s tím, že Ministerstvo neručí za dobytnost postoupené Pohledávky a postoupení 
Pohledávky dle Smlouvy nabývá účinnosti až úplným zaplacením úplaty za postoupenou 
Pohledávku. 

 
26. Od okamžiku doručení účastníku (doručení s dodejkou) nebo osobního převzetí návrhu 

Smlouvy účastníkem začíná běžet 10-ti denní lhůta pro podepsání Smlouvy. Zmeškání této 
lhůty ze strany účastníka bude mít důsledky podle odstavce 16 těchto Podmínek VVŘ, tj. 
propadnutí kauce.  



  

 
27. Platební podmínkou ve Smlouvě je zaplacení celé úplaty za postoupení Pohledávky (po 

zohlednění započtené kauce) bezhotovostním převodem na účet Ministerstva a ve lhůtě 
sjednané ve Smlouvě. Pro případ prodlení s úhradou dohodnuté úplaty se ve Smlouvě 
sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 10,0 % p.a. z neuhrazené části úplaty. 

 
28. Dojde-li do dne uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek ke snížení celkové výše 

pohledávky uvedené ve Výzvě Ministerstva k podání nabídek, MF sníží alikvotně 
v závislosti na objemu snížení celkové výše pohledávky výši úplaty za postoupení. Toto 
snížení se nepovažuje za změnu obsahu Pohledávky a nejsou jím dotčeny povinnosti 
vybraného účastníka výběrového řízení stanovené v dalších odstavcích článku VIII. 

 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
29. Ministerstvo si vyhrazuje právo dodatečně změnit Podmínky VVŘ, zrušit výběrové řízení 

a odmítnout všechny předložené nabídky.   
 
30. Případnou změnu Podmínek VVŘ nebo zrušení výběrového řízení uveřejňuje 

Ministerstvo způsobem, kterým zveřejnilo Výzvu k podávání nabídek a Podmínky VVŘ.   
 
31. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na 

vrácení jejich nabídky.   
 
 
 
V Praze dne 11.10.2013 


