
 

 

JUDr. Josef Cupka, advokát 

sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2 

insolvenční správce dlužníka:  

TRADE B.G.M. a.s., IČ: 261 55 681, sídlem Žernovská 6, 100 00 Praha 10 

________________________________________________________________________ 

 

ke spis. zn. : MSPH 93 INS 4348 / 2015 

 

Městský soud v Praze 

Slezská 9 

120 00 Praha 2 

 

Sdělení insolvenčního správce 

 

Dne 26. 6. 2015 byl usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 4348/2015-A-66 zjištěn 

úpadek dlužníka: TRADE B.G.M. a.s., IČ: 261 55 681, se sídlem Žernovská 6, 100 00 Praha 10, právně 

zastoupeného JUDr. Petrem Plavcem, advokátem, se sídlem Na Zábradlí 1, 110 00 Praha 1. Insolvenčním 

správcem byl ustanoven JUDr. Josef Cupka, IČ: 148 97 857, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2. 

Dne 22. 7. 2015 byl usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 4348/2015-B-3 na majetek 

dlužníka prohlášen konkurs. 

 

Insolvenční správce zasílá insolvenčnímu soudu podmínky výběrového řízení pro zpeněžení majetku 

sepsaného do majetkové podstaty dlužníka, který se skládá ze 100% podílu ve vietnamské společnosti 

Quang Binh Bohemia Kaolin Company Limited (QBBK) a pohledávek vůči společnosti QBBK. Výběrové 

řízení bude zahájeno dne 25. 1. 2019. 

 

Zájemci o výběrové řízení mohou získat bližší informace u organizátora výběrového řízení, společnosti 

BENE FACTUM a.s. na e-mailové adrese qbbk@benefactum.cz. 
 

V Praze dne 24. 1. 2019 

 

S úctou 

            JUDr. Josef Cupka 

           Insolvenční správce 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběrové řízení 

na určení vítězného zájemce o koupi majetku z majetkové podstaty dlužníka 

 

TRADE B.G.M. a.s. 

 

Pravidla výběrového řízení  

  



 

 

ÚVODNÍ INFORMACE 

 DEFINICE 

1.1 Pro účely tohoto výběrového řízení se pod následujícími pojmy rozumí: 

Dlužník: TRADE B.G.M. a.s., IČ 261 55 681, se sídlem Praha 10, Žernovská 6, 

PSČ 100 00; 

Dodatečná jistota peněžní jistota či bankovní záruka poskytnutá dle čl. 6.2 těchto Pravidel; 

Insolvenční správce: JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce Dlužníka v insolvenčním řízení 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 4348/2015; 

InsZ: zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů; 

Jistoty společně První jistota a Dodatečná jistota; 

Kupní smlouva: Smlouva o koupi Předmětu prodeje z majetkové podstaty uzavřená mezi 

Vítězem VŘ a Insolvenčním správcem jednajícím na účet Dlužníka;  

Nabídka: nabídka ke koupi Předmětu prodeje podaná Účastníkem v souladu s těmito 

Pravidly; 

Organizátor: organizátor VŘ, BENE FACTUM a.s., IČ 279 22 677, se sídlem Praha 10, 

Kodaňská 1441/46, PSČ 100 10; 

OZ zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Pohledávky QBBK: pohledávka Dlužníka vůči QBBK: 

(a) z kupní smlouvy ze dne 8.6.2009 uzavřené mezi Dlužníkem jako 

prodávajícím a QBBK jako kupujícím, jejíž jistina činí 

28.163.167,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku 

z odložené splatnosti činí 13.201.966,78 USD;  

(b) ze smlouvy o dílo (kompletace zařízení na těžbu kaolinu) ze dne 

8.6.2009 uzavřené mezi Dlužníkem jako zhotovitelem a QBBK jako 

objednatelem, jejíž jistina činí 11.303.569,00 USD a příslušenství ve 

formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 5.298.741,52 USD;  

(c) ze smlouvy o půjčce ze dne 8.6.2009 uzavřené mezi Dlužníkem jako 

věřitelem a QBBK jako dlužníkem, jejíž jistina činí 3.633.645,14 USD 

a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti 

činí 1.571.348,26 USD; a  

(d) ze smlouvy o řízení ze dne 8.6.2009 uzavřené mezi Dlužníkem jako 

poskytovatelem a QBBK jako objednatelem, jejíž jistina činí 

1.920.000,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku 

z odložené splatnosti činí 513.999,00 USD; 

První jistota peněžní jistota či bankovní záruka poskytnutá dle čl. 5.4 těchto Pravidel; 



 

 

Pravidla: tato Pravidla výběrového řízení na určení vítězného zájemce o koupi 

Předmětu prodeje; 

Předmět prodeje: závod Dlužníka, sestávající se z majetku Dlužníka sepsaného do majetkové 

podstaty dle soupisu majetkové podstaty ze dne 12.4.2018 zveřejněného 

v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 93 INS 4348/2015-B-76, tedy 100% 

podíl Dlužníka ve společnosti QBBK a Pohledávky QBBK; 

Přihláška: přihláška do tohoto VŘ podaná Účastníkem v souladu s těmito Pravidly; 

QBBK: Quang Binh Bohemia Kaolin Company Limited, společnost založená podle 

práva Vietnamské socialistické republiky, se sídlem 10 Nguyen Duc Canh, 

Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnamská socialistická republika; 

Účastník: právnická či fyzická osoba, která se ve stanovené době a stanoveným 

způsobem přihlásí do VŘ a bude jí oznámeno, že se stala Účastníkem; 

Účet správce:  bankovní účet Insolvenčního správce č. 165936237/0300, IBAN: CZ38 0300 

0000 0001 6593 6237, BIC: CEKOCZPP, vedený u Československé obchodní 

banky, a. s.; 

Vítěz VŘ: ten Účastník tohoto VŘ, jehož Nabídku vybral Insolvenční správce za účelem 

uzavření Kupní smlouvy; 

VŘ: toto výběrové řízení; 

Zájemce: právnická či fyzická osoba, která má zájem se ve stanovené době a 

stanoveným způsobem přihlásit do VŘ, ale ještě ji nebylo oznámeno, že se 

stala Účastníkem; 

Zajištění věřitelé: Společně (i) Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of 

Vietnam, společnost založená podle práva Vietnamské socialistické republiky, 

reg. č. 0100150619, se sídlem Hang Voi 35, Hoan Kiem – Hanoj, Ly Thai To, 

Vietnamská socialistická republika; (ii) Česká exportní banka, a.s., 

IČ 630 78 333, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21; 

a (iii) Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., IČ 452 79 314, se 

sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21; 

ZKV: zák. č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 

 DŮVĚRNOST 

Insolvenční správce a Organizátor se zavazují považovat veškeré informace získané od 

Účastníků v průběhu tohoto výběrového řízení za důvěrné a neposkytnou je třetí straně bez 

písemného souhlasu příslušného Účastníka (s výjimkou Zajištěných věřitelů a případů, kdy je 

Insolvenční správce nebo Organizátor povinen takové informace poskytnout na základě InsZ 

nebo jiných použitelných právních předpisů insolvenčnímu soudu nebo jiným osobám). 

 PŘEDMĚT A PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

3.1 Předmětem a cílem tohoto VŘ je určení vítězného Účastníka VŘ na koupi Předmětu prodeje. 

3.2 Toto VŘ nepodléhá režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. VŘ není veřejnou soutěží 



 

 

o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. OZ ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. OZ. 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo, ve všech případech s předchozím souhlasem 

Zajištěných věřitelů, změnit podmínky VŘ, provést více kol VŘ, odmítnout všechny Nabídky, 

vyhlásit Vítěze VŘ jen ohledně části Předmětu prodeje, případně VŘ zrušit a vyhlásit nové VŘ 

nebo je zrušit bez náhrady. VŘ nevznikají Insolvenčnímu správci, Dlužníkovi a Zajištěným 

věřitelům žádné závazky či povinnosti vůči kterémukoli Účastníku či Vítězi VŘ ani povinnost 

uzavřít s kterýmkoliv Účastníkem (Vítězem) Kupní smlouvu. 

 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

4.1 VŘ organizuje Organizátor. 

4.2 VŘ se mohou zúčastnit právnické nebo fyzické osoby, které splňují všechny následující 

podmínky po celou dobu trvání VŘ: 

(a) vůči majetku Zájemce nebo Účastníka: (i) nebyl prohlášen konkurz dle ZKV, který 

stále trvá; ani proti němu (ii) nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení dle 

stejného zákona (které stále trvá); nebo (iii) nebyl zamítnut návrh na prohlášení 

konkurzu pro nedostatek majetku Zájemce nebo Účastníka;  

(b) Zájemce nebo Účastník: (i) není v úpadku ve smyslu InsZ; (ii) ani proti němu nebylo 

zahájeno insolvenční řízení, které stále trvá; (iii) nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí 

o úpadku; nebo (iv) insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku; 

(c) vůči Zájemci nebo Účastníkovi či jeho majetku nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí 

jako rozhodnutí dle písm. (a) či (b) výše na základě jakéhokoli zahraničního právního 

předpisu; 

(d) Zájemce nebo Účastník, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu 

není vedeno obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu;  

(e) Zájemce nebo Účastník, pokud je fyzickou osobou, je svéprávný, nebo není ve své 

svéprávnosti omezen v takovém rozsahu, který by mu neumožňoval řádné nabytí 

Předmětu prodeje; a 

(f) Zájemce nebo Účastník ani žádná jiná osoba ve vztahu k němu definovaném 

v § 295 InsZ není právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat 

majetek Dlužníka dle § 295 InsZ. 

 PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

5.1 Zájemce o účast se může do VŘ přihlásit doručením vyplněné Přihlášky do sídla 

Organizátora. Zájemce bude považován za řádně přihlášeného, pokud Organizátorovi doručí 

1 (jedno) vyhotovení řádně podepsané Přihlášky (ve znění dle vzoru přiloženého jako Příloha 

č. 1 k těmto Pravidlům, kde pouze doplní své identifikační údaje a nebude provádět jiné 

změny), ve které bude jednoznačně identifikován Zájemce, včetně závazných kontaktních 

údajů (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický kontakt, emailová adresa a 

bankovní spojení) spolu s: 

(a) výpisem z obchodního rejstříku či obdobným dokumentem prokazujícím jeho existenci 

a oprávnění jednající osoby za něj jednat ne starší než 1 (jeden) měsíc (pokud je 

Zájemce právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku 

či obdobného rejstříku v případě zahraniční osoby); 



 

 

(b) čestným prohlášením o osobě skutečného majitele Zájemce ve smyslu zákona 

č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. 

(c) čestným prohlášením, že disponuje dostatečnými finančními prostředky pro úhradu 

nabízené kupní ceny; 

(d) 2 (dvěma) vyhotoveními podepsané Smlouvy o mlčenlivosti a složení jistoty (ve znění 

dle vzoru přiloženého jako Příloha č. 2 k těmto Pravidlům), ve které bude doplněna jen 

identifikace Zájemce; 

(e) 1 (jedním) vyhotovením řádně podepsaných Pravidel, ve kterých bude doplněna jen 

identifikace Zájemce;  

(f) výpisem z účtu potvrzujícím uhrazení poplatku za účast ve výběrovém řízení ve výši 

10.000 Kč na Účet správce; a 

(g) výpisem z účtu potvrzujícím složení První jistoty ve výši 100.000 Kč na Účet správce 

nebo originálem bankovní záruky vystavené renomovanou bankou, která má své sídlo 

nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní 

bankou na tuto částku s parametry dle vzoru Smlouvy o mlčenlivosti a složení jistoty 

přiloženého jako Příloha č. 2 k těmto Pravidlům. 

5.2 Přihláška i všechny dokumenty k ní přiložené musí být sešity tak, aby bylo zabráněno 

jakékoliv manipulaci s nimi, podepsány na každé jejich straně a podpisy Zájemce či osob 

oprávněných jednat za Zájemce musí být na podpisové straně každého dokumentu úředně 

ověřeny; v předmětných listinách nesmí být škrtáno nebo prováděn jiný zásah, který by mohl 

zpochybňovat znění Přihlášky. 

5.3 Poplatek za účast ve VŘ. Každý Zájemce podávající Přihlášku je povinen uhradit poplatek za 

účast ve VŘ určený k úhradě nákladů insolvenčního správce s organizací VŘ. Tento poplatek 

je nevratný. 

5.4 První jistota. Každý Zájemce podávající Přihlášku je povinen uhradit jistotu ve výši 

100.000 Kč, a to buď v penězích bankovním převodem nebo vkladem na Účet správce, nebo 

poskytnutím bankovní záruky vystavené renomovanou bankou, která má své sídlo nebo 

zastoupení v České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou 

s parametry dle vzoru Smlouvy o mlčenlivosti a složení jistoty přiloženého jako Příloha č. 2 

k těmto Pravidlům, přičemž jistota musí být poskytnuta nejpozději ke dni podání Přihlášky. 

První jistota poskytnutá v penězích se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky 

na Účet správce. 

5.5 Zájemci mohou podávat Přihlášky kdykoliv od vyhlášení VŘ do konce lhůty pro podání 

Nabídek dle čl. 6.1 těchto Pravidel. Insolvenční správce si však vyhrazuje právo Zájemcům, 

kteří podají své Přihlášky po 22.2.2019, se souhlasem Zajištěných věřitelů účast ve VŘ 

neumožnit. 

5.6 Organizátor po obdržení řádné Přihlášky kontaktuje Zájemce, oznámí mu, že se stal 

Účastníkem a sdělí mu podmínky přístupu do fyzického dataroomu, který se bude nacházet 

v prostorách zajištěných Organizátorem v Praze. 

5.7 Informace obsažené v dataroomu byly připraveny a uspořádány Insolvenčním správcem. 

Insolvenční správce považuje informace obsažené v dataroomu za správné, neručí však za 

jejich přesnost a úplnost a není povinen je doplňovat nebo aktualizovat nebo odstranit 



 

 

jakékoliv chyby či nepřesnosti v nich obsažené, avšak vyhrazuje si právo je měnit, upravovat a 

doplňovat. 

5.8 Organizátor umožní Účastníkům zúčastnit se prohlídky závodu na produkci a zpracování 

kaolínu společnosti QBBK nacházejícího se v Quang Binh ve Vietnamu. Účastník, který se 

chce prohlídky zúčastnit, musí písemně oznámit svůj zájem dopisem doručeným na adresu 

Organizátora nejpozději dne 22.2.2019. K později doručeným oznámením zájmu o prohlídku 

závodu Insolvenční správce nemusí přihlížet. Prohlídky budou umožněny jednotlivým 

Účastníkům v termínu od 11.3.2019 do 15.3.2019. Organizátor vyrozumí Účastníky, kteří 

indikovali zájem se prohlídky účastnit, o jejím přesném termínu s dostatečným předstihem. 

Účastníci nesou veškeré své náklady spojené s prohlídkou. 

 PODÁVÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

6.1 Účastník je oprávněn podat Nabídku ke koupi Předmětu prodeje způsobem a ve lhůtě tak, jak 

je popsáno v těchto Pravidlech. Nabídka je závazná a bude obsahovat:  

(a) 1 (jedno) vyhotovení řádně podepsané Nabídky (ve znění dle vzoru přiloženého jako 

Příloha č. 3 k těmto Pravidlům, kde pouze doplní své identifikační údaje a nebude 

provádět jiné změny), ve které bude jednoznačně identifikován Účastník včetně 

závazných kontaktních údajů (kontaktní osoba, adresa pro doručování, telefonický 

kontakt a emailová adresa), uvedena kupní cena, kterou za Předmět prodeje nabízí a 

dále čestné prohlášení, že Účastník vynaloží veškeré úsilí, aby v době splatnosti této 

kupní ceny disponoval dostatečnými finančními prostředky;  

(b) 3 (tři) řádně podepsaná vyhotovení Kupní smlouvy (ve znění dle vzoru přiloženého 

jako Příloha č. 4 k těmto Pravidlům, jež bude doplněn po zahájení VŘ), ve které bude 

doplněna jen identifikace Účastníka a kupní cena v Kč; 

(c) 2 (dvě) řádně podepsaná vyhotovení Smlouvy o složení dodatečné jistoty a smluvní 

pokutě (ve znění dle vzoru přiloženého jako Příloha č. 5 k těmto Pravidlům), ve které 

bude doplněna jen identifikace Účastníka; 

(d) originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka 

(pokud je právnickou osobou), pokud je právnickou osobou se sídlem mimo Českou 

republiku; právní subjektivita může být prokázána výpisem z obdobného registru jako 

je obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem 

prokazujícím právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí 

být ke dni doručení Nabídky starší než 1 (jeden) měsíc; a 

(e) výpis z účtu potvrzující složení Dodatečné jistoty ve výši 300.000 Kč na Účet správce 

nebo originál bankovní záruky vystavené renomovanou bankou, která má své sídlo 

nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní 

bankou na tuto částku s parametry dle vzoru Smlouvy o složení dodatečné jistoty a 

smluvní pokutě přiloženého jako Příloha č. 5 k těmto Pravidlům. 

Nabídka i všechny dokumenty k ní přiložené musí být sešity tak, aby bylo zabráněno jakékoliv 

manipulaci s nimi, podepsány na každé jejich straně a podpisy Účastníka či osob oprávněných 

jednat za Účastníka musí být na podpisové straně každého dokumentu úředně ověřeny; v 

předmětných listinách nesmí být škrtáno nebo prováděn jiný zásah, který by mohl 

zpochybňovat znění Nabídky. 

Nabídky v neporušeném zapečetěném obalu výrazně označeném „Nabídka – TRADE B.G.M. 



 

 

a.s. - NEOTVÍRAT“ musí být doručeny nejpozději do 5.4.2019 do 12:00 hod, na adresu: 

BENE FACTUM a.s. 

Kodaňská 1441/46 

100 10 Praha 10 

Nabídky, které nebudou doručené výše uvedeným způsobem, má Insolvenční správce právo 

po předchozím souhlasu Zajištěných věřitelů nezařadit do vyhodnocení VŘ. 

6.2 Dodatečná jistota. Každý Účastník podávající Nabídku je povinen poskytnout jistotu ve výši 

300.000 Kč (společně s První jistotou tedy celkem 400.000 Kč), a to buď v penězích 

bankovním převodem nebo vkladem na Účet správce, přičemž úhrada musí být provedena 

nejpozději ke dni podání Nabídky, nebo ve formě bankovní záruky vystavené renomovanou 

bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci 

udělenou Českou národní bankou s parametry dle vzoru Smlouvy o složení dodatečné jistoty 

a smluvní pokutě přiloženého jako Příloha č. 5 k těmto Pravidlům. Dodatečná jistota 

poskytnutá v penězích se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky na Účet 

správce. 

6.3 Jistoty poskytnuté Zájemcem / Účastníkem, který byl vybrán Insolvenčním správcem se 

souhlasem Zajištěných věřitelů jako Vítěz VŘ a se kterým bude uzavřena Kupní smlouva, 

budou použity jako záloha na celkovou kupní cenu v souladu s podmínkami Kupní smlouvy 

nebo k úhradě smluvní pokuty tak, jak je uvedeno ve vzoru Smlouvy o mlčenlivosti a složení 

jistoty přiloženého jako Příloha č. 2 k těmto Pravidlům a ve vzoru Smlouvy o složení 

dodatečné jistoty a smluvní pokutě přiloženého jako Příloha č. 5 k těmto Pravidlům, přičemž 

s tímto postupem vyjadřuje Účastník souhlas podáním Přihlášky a podpisem Pravidel a jejich 

předložením Organizátorovi. 

6.4 Jistoty poskytnuté Zájemcem / Účastníkem, který se nestal Vítězem VŘ, budou vráceny 

tomuto Zájemci / Účastníkovi, a to do 15 (patnácti) dnů poté, co nastane jedna z níže 

uvedených skutečností: (a) Zájemce / Účastník předloží neplatnou Přihlášku nebo Nabídku a 

bude o této skutečnosti informován Organizátorem nebo Insolvenčním správcem; (b) VŘ bude 

zrušeno; (c) Insolvenční správce rozhodne o tom, že nebude uzavřena Kupní smlouva 

s žádným Účastníkem; (d) Insolvenční správce vybere jiného Vítěze VŘ než příslušného 

Účastníka a tento Vítěz VŘ složí celou kupní cenu; nebo (e) marně uplyne lhůta závaznosti 

nabídky na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 7.9 těchto Pravidel. 

6.5 V případě uvedeném v čl. 6.4 těchto Pravidel dojde k vrácení Jistot:  

6.5.1 pokud byla úhrada Jistot provedena Zájemcem / Účastníkem v penězích bankovním 

převodem na Účet správce, budou Jistoty vráceny na bankovní účet, který Zájemce / 

Účastník uvede ve své Přihlášce / Nabídce; nebo 

6.5.2 pokud byla úhrada Jistot provedena Zájemcem / Účastníkem poskytnutím bankovní 

záruky, budou Jistoty vráceny vydáním originálů listin bankovních záruk Insolvenčním 

správcem Zájemci / Účastníku. 

6.6 Všechny bankovní poplatky spojené s vrácením Jistot půjdou k tíži příslušného Zájemce / 

Účastníka. Jistoty se považují za vrácené dnem, kdy byly Jistoty odepsány Účtu správce ve 

prospěch účtu příjemce, nebo dnem kdy byly originály listin bankovních záruk předány 

Insolvenčním správcem Zájemci / Účastníkovi. 



 

 

 VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

7.1 Otevírání obálek s Nabídkami proběhne 5.4.2019 ve 14:00 hod v sídle Organizátora za 

přítomnosti notáře a zástupců Organizátora, Insolvenčního správce a Zajištěných věřitelů. 

7.2 Účastníci, kteří nesplnili podmínky dle těchto Pravidel, budou z VŘ se souhlasem Zajištěných 

věřitelů vyloučeni, ledaže takové nesplnění podmínek spočívá ve formálních vadách 

(posuzováno dle uvážení Insolvenčního správce se souhlasem Zajištěných věřitelů) a 

příslušný Účastník napravil takové formální vady ve lhůtě stanovené k jejich nápravě 

Insolvenčním správcem. O vyloučení z VŘ Insolvenční správce Účastníka vyrozumí 

písemným oznámením, které bude obsahovat důvod, pro který byl Účastník z VŘ vyloučen. 

7.3 Nabídky Účastníků, kteří podle hodnocení Insolvenčního správce splnily všechny podmínky 

stanovené Pravidly pro podání Nabídky, budou dále hodnoceny podle jediného kritéria, kterým 

je výše kupní ceny uvedené Účastníkem v Nabídce a Kupní smlouvě. 

7.4 Insolvenční správce předpokládá, že Nabídky budou vyhodnoceny do 6 (šesti) týdnů od data 

otevření obálek s Nabídkami dle čl. 7.1 těchto Pravidel. Insolvenční správce si však vyhrazuje 

právo stanovit dodatečnou lhůtu pro vyhodnocení Nabídek, a to se souhlasem Zajištěných 

věřitelů.  

7.5 Na základě vyhodnocení podaných Nabídek může být Insolvenčním správcem se souhlasem 

Zajištěných věřitelů vyhlášeno další kolo VŘ a oslovení Účastníci do něj postupující. 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo stanovit dodatečnou lhůtu pro případné vyhlášení 

dalšího kola VŘ. Insolvenční správce je oprávněn se souhlasem Zajištěných věřitelů vybrat 

některé, nebo i všechny Účastníky, kteří podali platnou Nabídku, případně rozhodnout o jiném 

způsobu výběru účastníků se souhlasem Zajištěných věřitelů (dále jen „Vybraní Účastníci“). 

O výběru Vybraných účastníků Organizátor vyrozumí Účastníky bez zbytečného odkladu 

písemným oznámením, které bude obsahovat důvod, pro který byl Účastník vybrán nebo 

nevybrán. 

7.6 Za předpokladu, že Insolvenční správce přistoupí k výběru Vybraných Účastníků, může se 

souhlasem Zajištěných věřitelů vyzvat Vybrané Účastníky k: (i) předložení navýšených 

nabídek obsahujících kupní cenu shodnou s kupní cenou obsaženou v Nabídce nebo kupní 

cenu vyšší (dále jen „Navýšená nabídka“); a/nebo (ii) účasti na finální přímé osobní licitaci 

mezi Vybranými Účastníky. V této licitaci mohou Vybraní Účastníci ústně navyšovat 

nabízenou kupní cenu oproti kupní ceně jimi navrhované v Nabídce nebo Navýšené nabídce 

proti kupní ceně navrhované ostatními Vybranými Účastníky, a to i opakovaně (dále jen 

„Finální licitace“). V případě, že Vybraný Účastník Navýšenou nabídku nepředloží, platí jeho 

původně navržená kupní cena uvedená v Nabídce. V případě, že se Vybraný Účastník 

nezúčastní Finální licitace, platí jeho navržená kupní cena uvedená v Navýšené nabídce, 

v případě, že Navýšená nabídka Vybraným účastníkem předložena nebyla, platí jeho 

navržená kupní cena v Nabídce. 

7.7 Navýšené nabídky musí splňovat shodné formální náležitosti jako Nabídky dle čl. 6.1 těchto 

Pravidel a budou předkládány stejným způsobem jako Nabídky a to v termínu, stanoveném 

Insolvenčním správcem, se souhlasem Zajištěných věřitelů, ve výzvě k předložení 

Navýšených nabídek v dostatečném předstihu (minimálně v předstihu 14 (čtrnácti) dní) před 

termínem podání. Vybraný Účastník je povinen spolu s Navýšenou nabídkou předložit novou 

Kupní smlouvu. Vyhodnocení Navýšených nabídek proběhne stejným způsobem jako 

vyhodnocení Nabídek ve lhůtě určené ve výzvě k předložení Navýšených nabídek. 

7.8 Účastník, který nabídnul v rámci Finální licitace nejvyšší kupní cenu, je povinen bezodkladně 



 

 

po ukončení Finální licitace podepsat novou Kupní smlouvu s navýšenou kupní cenou dle 

výsledku Finální licitace. 

7.9 Platnost nabídky na uzavření Kupní smlouvy. Účastníkem podepsaný návrh Kupní smlouvy je 

závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy, který je Insolvenční správce oprávněn 

akceptovat ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne otevření Nabídek uvedeného v Pravidlech, a 

pokud bylo realizováno další kolo výběrového řízení, pak ode dne otevření Navýšených 

nabídek či ode dne podpisu nové Kupní smlouvy Účastníkem po uskutečnění Finální licitace 

(podle toho, co je relevantní); po celou tuto dobu je návrh na uzavření Kupní smlouvy závazný 

a ze strany Účastníka neodvolatelný. 

7.10 Vítěz VŘ. Účastník, který nabídne v rámci podávání Nabídek, Navýšených nabídek či Finální 

licitace nejvyšší kupní cenu, se stane Vítězem VŘ, pokud jej jako Vítěze VŘ spolu s jím 

nabídnutou kupní cenou potvrdí svým souhlasem Zajištění věřitelé. Vítězi VŘ bude vítězství 

potvrzeno písemným oznámením Organizátora nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne 

otevření Nabídek, Navýšených nabídek nebo podpisu nové Kupní smlouvy Účastníkem po 

uskutečnění Finální licitace (podle toho, co je relevantní) po souhlasu ze strany Zajištěných 

věřitelů a k tomuto oznámení bude připojeno Insolvenčním správcem akceptované a 

podepsané vyhotovení Kupní smlouvy (dále pouze „Oznámení o vítězné nabídce“). 

7.11 Doplatek kupní ceny. Doplatek kupní ceny, kterým je míněn rozdíl mezi nejvyšší dosaženou 

kupní cenou nabídnutou Vítězem VŘ a složenými Jistotami (dále jen „Doplatek kupní ceny“), 

složí Vítěz VŘ na Účet správce nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení 

Oznámení o vítězné nabídce sám anebo zajistí, že třetí osoba (úvěrující banka) složí částku 

ve výši Doplatku kupní ceny na Účet správce (přičemž tím není zbaven odpovědnosti za 

plnění dle této povinnosti). 

7.12 Odkládací podmínka. Vlastnické právo k Předmětu prodeje lze na základě uzavřené Kupní 

smlouvy převést pod podmínkou, že Vítěz VŘ zaplatí na Účet správce celý Doplatek kupní 

ceny. Závazek Insolvenčního správce převést na základě uzavřené Kupní smlouvy vlastnické 

právo k Předmětu prodeje na Vítěze VŘ nabývá účinnosti dnem připsání celého Doplatku 

kupní ceny na Účet správce. 

7.13 Za okamžik ukončení VŘ se považuje okamžik úhrady Doplatku kupní ceny na Účet správce.  

 KOMUNIKACE 

8.1 Písemná komunikace v rámci VŘ bude směřovat na Organizátora: 

BENE FACTUM a.s. 

Kodaňská 1441/46 

100 10 Praha 10 

8.2 Jakékoli změny nebo doplnění Pravidel Insolvenčním správcem bude oznámeno každému 

Účastníkovi prostřednictvím elektronické pošty. 

8.3 Účastník je povinen uvést v Nabídce kontaktní osobu, své kontaktní údaje, konkrétně adresu 

elektronické pošty a poštovní adresu, na něž budou Organizátorem zasílána oznámení, výzvy 

nebo jiné doklady (dále pouze „Oznámení“). Den, kdy bude příslušné Oznámení zasláno na 

adresu elektronické pošty Účastníka, bude dnem doručení tohoto Oznámení tomuto 

Účastníkovi. V případě, že je Oznámení posláno prostřednictvím doporučeného dopisu, bude 

takové Oznámení považováno za doručené pátým dnem ode dne odeslání, uvedeném na 

podacím lístku potvrzeném příslušnou poštou, případně v den, kdy bude doručení potvrzeno 



 

 

adresátem, a v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím kurýra bude 

Oznámení považováno za doručené dnem uvedeným v potvrzení přijetí takového Oznámení 

příslušným Účastníkem. 

8.4 Níže uvedené osoby jsou připraveny poskytnout veškeré informace k probíhajícímu VŘ: 

Vladimíra Hronová 

Telefon: +420 234 064 558 

Email:  qbbk@benefactum.cz 

Miloš Havránek 

Telefon: +420 234 064 558 

Email:  mhavranek@benefactum.cz 

 OBECNÉ 

9.1 Všechny listiny, u nichž se vyžaduje úřední ověření podpisu, úředně ověřená kopie nebo 

originál, musí splňovat požadavky stanovené českými právními předpisy na to, aby mohly být 

považovány za listiny s úředně ověřeným podpisem, úředně ověřené kopie nebo originály.  

9.2 Insolvenční správce si vyhrazuje právo se souhlasem Zajištěných věřitelů změnit nebo doplnit 

Pravidla nebo odložit či zrušit VŘ, a to kdykoli a dle vlastního uvážení. Nadto si pak 

Insolvenční správce vyhrazuje právo se souhlasem Zajištěných věřitelů odmítnout kteroukoli 

z předložených Nabídek a neuzavřít Kupní smlouvu s žádným z Účastníků. Účastník v této 

souvislosti nemůže uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody či jakékoli jiné újmy, která 

by mu v případě zrušení VŘ nebo neuzavření Kupní smlouvy s ním eventuálně vznikla. 

9.3 Podané Nabídky Účastníků nemohou být v průběhu daného kola VŘ měněny s výjimkou 

případu, kdy Insolvenční správce po podání nabídky Účastníkem změní podmínky VŘ a vyzve 

Účastníka k podání změněné Nabídky. 

9.4 Insolvenční správce je oprávněn po předchozím souhlasu Zajištěných věřitelů vyloučit z VŘ 

jakékoli Účastníky: 

(a) jejichž Nabídky nebyly vypracovány v souladu s těmito Pravidly; 

(b) kteří nesplňují nebo v průběhu VŘ přestali splňovat podmínky dle čl. 4.2 těchto 

Pravidel; 

(c) na jejichž majetek byla nařízení exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí nebo proti nim 

bylo zahájeno exekuční řízení či řízení o soudním výkonu rozhodnutí či obdobné 

řízení podle zahraničního práva; 

(d) kteří (nebo členové jejich statutárního orgánu) byli pravomocně odsouzeni pro 

úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin hospodářského charakteru. 

9.5 Toto vyhlášení VŘ ani jakékoliv související úkony ze strany Insolvenčního správce nezakládají 

povinnost Insolvenčního správce prodat Předmět prodeje. Splnění podmínek VŘ nezakládá 

pro Účastníka nárok na uzavření Kupní smlouvy. 

9.6 Nevyužité Nabídky se nevracejí, ale zůstávají uložené u Organizátora. 

9.7 Účastníci nesou veškeré náklady své účasti ve VŘ v plné výši, a to i v případě, kdy dojde k 

jejich vyloučení, změně Pravidel, odmítnutí jejich Nabídek nebo zrušení VŘ Insolvenčním 



 

 

správcem.  

9.8 Pravidla a veškeré právní vztahy vyplývající z VŘ se řídí právními předpisy České republiky, 

zejména InsZ a OZ s výslovným vyloučením aplikace Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní 

koupi zboží (CISG). 

  



 

 

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA  

Účastník VŘ: [•]  

se sídlem/bytem : [•] 

RČ/IČ: [•] 

svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s výše uvedenými Pravidly VŘ, akceptuje tato Pravidla a 

zavazuje se jimi bezvýhradně řídit. Účastník dále souhlasí s tím, aby veškeré údaje, které poskytl 

Insolvenčnímu správci a Organizátorovi v souvislosti s VŘ, byly spravovány a využívány Insolvenčním 

správcem a Organizátorem v rámci realizace VŘ, při dodržení všech platných norem vztahujících se k 

této oblasti. Zároveň souhlasí s tím, že Insolvenční správce je oprávněn tyto údaje poskytnout 

Zajištěným věřitelům. [•] 

 

Obchodní firma / jméno a příjmení Účastníka: [•] 

 

V __________ dne ____________2019 

 

 

 

 

________________________      ________________________  

 

Jméno: [•]       Jméno: [•] 

Funkce: [•]       Funkce: [•] 

úředně ověřený podpis nutný      úředně ověřený podpis nutný 

  



 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Přihláška - vzor 

2. Smlouva o mlčenlivosti a složení jistoty - vzor 

3. Nabídka - vzor 

4. Kupní smlouva - vzor 

5. Smlouva o složení dodatečné jistoty a smluvní pokutě - vzor 

 

 

V Praze dne ____________ 2019 

 

JUDr. Josef Cupka 

Insolvenční správce 

  



 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

VZOR PRIHLÁŠKY 

  



PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

(dále jen „Přihláška”) 

1.1 JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce (dále jen „Insolvenční správce“) dlužníka TRADE 

B.G.M. a.s., se sídlem Praha 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, IČ 261 55 681, zapsaného 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6385 (dále jen 

„Dlužník“) vyhlásil výběrové řízení (dále jen „VŘ“) s cílem nalézt nabyvatele závodu Dlužníka, 

sestávajícího se z majetku Dlužníka sepsaného do majetkové podstaty dle soupisu majetkové 

podstaty ze dne 12.4.2018, zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 93 INS 

4348/2015-B-76, tedy: 

a) 100% podílu Dlužníka ve Quang Binh Bohemia Kaolin Company Limited, společnosti 

založené podle práva Vietnamské socialistické republiky, se sídlem 10 Nguyen Duc Canh, 

Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnamská socialistická republika (dále jen 

„QBBK“);  

b) pohledávky Dlužníka vůči QBBK z kupní smlouvy ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako prodávajícím a QBBK jako kupujícím, jejíž jistina činí 28.163.167,00 USD 

a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 13.201.966,78 USD; 

c) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o dílo (kompletace zařízení na těžbu kaolínu) 

ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi Dlužníkem jako zhotovitelem a QBBK jako objednatelem, 

jejíž jistina činí 11.303.569,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené 

splatnosti činí 5.298.741,52 USD;  

d) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o půjčce ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako věřitelem a QBBK jako dlužníkem, jejíž jistina činí 3.633.645,14 USD a 

příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 1.571.348,26 USD; a  

e) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o řízení ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako poskytovatelem a QBBK jako objednatelem, jejíž jistina činí 

1.920.000,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti 

činí 513.999,00 USD; 

(dále společně jen jako „Předmět prodeje“); 

na kterého bude Předmět prodeje převeden za podmínek uvedených v Pravidlech VŘ, jejichž 

Přílohu č. 1 tvoří vzor této Přihlášky (dále jen „Pravidla”). Není-li v této Přihlášce stanoveno 

jinak, význam všech pojmů definovaných v Pravidlech a užívaných v této Přihlášce se řídí 

jejich definicí v Pravidlech. 

1.2 V souladu s Pravidly se níže uvedená osoba (dále jen „Zájemce”) tímto přihlašuje do VŘ: 

Jméno nebo název Zájemce:   [•] 

Sídlo Zájemce:     [•] 

IČO Zájemce:     [•] 

Jednající osoba:    [•] 

Funkce jednající osoby:   [•] 

Číslo bankovního účtu:   [•] 

Kontaktní osoba Zájemce:   [•] 

Adresa pro doručování:   [•] 

Telefon:     [•] 

E-mail:      [•] 



Zájemce tímto prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním Pravidel, jsou mu srozumitelná a 

přijímá je bez výhrad. 

1.3 Společně s touto Přihláškou předkládá Zájemce veškeré níže uvedené listiny, jak jsou tyto 

uvedeny v čl. 5.1 Pravidel: 

a) výpis z obchodního rejstříku či obdobný dokument prokazující existenci Zájemce 

a oprávnění jednající osoby za něj jednat ne starší než 1 (jeden) měsíc (pokud je Zájemce 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou do obchodního rejstříku či obdobného 

rejstříku v případě zahraniční osoby); 

b) čestné prohlášení o osobě skutečného majitele Zájemce ve smyslu zákona 

č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu; 

c) výpis z účtu potvrzující uhrazení poplatku za účast ve výběrovém řízení ve výši 10.000 Kč 

na Účet správce; 

d) 2 (dvě) vyhotovení podepsané Smlouvy o mlčenlivosti a složení jistoty (ve znění dle vzoru 

přiloženého jako Příloha č. 2 k Pravidlům), ve které bude doplněna jen identifikace 

Zájemce; 

e) 1 (jedno) vyhotovení řádně podepsaných Pravidel, ve kterých bude doplněna jen 

identifikace Zájemce; a 

f) výpis z účtu potvrzující složení jistoty ve výši 100.000 Kč na bankovní účet Insolvenčního 

správce č. 165936237/0300, IBAN: CZ38 0300 0000 0001 6593 6237, vedený u 

Československé obchodní banky, a. s., nebo originál bankovní záruky vystavené 

renomovanou bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má 

bankovní licenci udělenou Českou národní bankou na tuto částku s parametry dle vzoru 

Smlouvy o mlčenlivosti a složení jistoty (ve znění dle vzoru přiloženého jako Příloha č. 2 k 

Pravidlům). 

1.4 Zájemce tímto souhlasí, že údaje související s jeho účastí ve VŘ mohou být Insolvenčním 

správcem a Organizátorem poskytnuty třetím osobám pouze s jeho písemným souhlasem 

(s výjimkou poskytnutí Zajištěným věřitelům a případů, kdy je Insolvenční správce nebo 

Organizátor povinen takové informace poskytnout na základě InsZ nebo jiných použitelných 

právních předpisů insolvenčnímu soudu nebo jiným osobám). Zájemce prohlašuje, že 

Přihláška, resp. listiny k ní přiložené, jsou úplné a správné. 

1.5 Zájemce čestně prohlašuje, že  

a) vůči majetku Zájemce: (i) nebyl prohlášen konkurz dle ZKV, který stále trvá; ani proti němu 

(ii) nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení dle stejného zákona (které stále 

trvá); nebo (iii) nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku 

Zájemce;  

b) Zájemce: (i) není v úpadku ve smyslu InsZ; (ii) ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční 

řízení, které stále trvá; (iii) nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku; nebo (iv) 

insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku; 

c) vůči Zájemci či jeho majetku nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí jako rozhodnutí dle 

písm. (a) či (b) výše na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu; 

d) Zájemce, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno 

obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu;  



e) Zájemce, pokud je fyzickou osobou je svéprávný, nebo není ve své svéprávnosti omezen 

v takovém rozsahu, který by mu neumožňoval řádné nabytí Předmětu prodeje; a 

f) Zájemce ani žádná jiná osoba ve vztahu k němu definovaném v § 295 InsZ není 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle 

§ 295 InsZ. 

V [•] dne [•] 

ZÁJEMCE: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 



 

 

PŘÍLOHA Č. 2 

VZOR SMLOUVY O MLČENLIVOSTI A SLOŽENÍ JISTOTY 

  



SMLOUVA O MLČENLIVOSTI A SLOŽENÍ JISTOTY 

Tato smlouva o mlčenlivosti a složení jistoty (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena mezi: 

(1) JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce (dále jen „Insolvenční správce“) dlužníka TRADE 

B.G.M. a.s., se sídlem Praha 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, IČ 261 55 681, zapsaného 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6385 (dále jen 

„Dlužník“), v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 93 

INS 4348/2015 

a 

(2) [•], se sídlem [•], IČ: [•], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [•], oddíl [•], vložka [•], [•] / 

datum narození [•], trvale bytem [•] (dále jen „Zájemce“); 

(dále společně jen jako „Smluvní strany“) 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. DEFINICE 

1.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, význam všech pojmů definovaných v Pravidlech, 

jejichž Přílohu č. 2 tvoří vzor této Smlouvy (dále jen „Pravidla”), a užívaných v této Smlouvě, 

se řídí jejich definicí v Pravidlech. 

2. DOHODA O MLČENLIVOSTI 

2.1 Na základě předchozích jednání a v souladu s touto Smlouvou poskytne Insolvenční správce 

(případně i prostřednictvím Organizátora) Zájemci určité důvěrné informace (dále jen 

„Důvěrná Informace“) definované níže, týkající se VŘ a navrhovaného prodeje (dále jen 

„Transakce“) závodu Dlužníka, sestávajícího se z majetku Dlužníka sepsaného do majetkové 

podstaty dle soupisu majetkové podstaty ze dne 12.4.2018, zveřejněného v insolvenčním 

rejstříku pod č.j. MSPH 93 INS 4348/2015-B-76, tedy: 

a) 100% podílu Dlužníka ve Quang Binh Bohemia Kaolin Company Limited, společnosti 

založené podle práva Vietnamské socialistické republiky, se sídlem 10 Nguyen Duc Canh, 

Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnamská socialistická republika (dále jen 

„QBBK“);  

b) pohledávky Dlužníka vůči QBBK z kupní smlouvy ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako prodávajícím a QBBK jako kupujícím, jejíž jistina činí 28.163.167,00 USD 

a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 13.201.966,78 USD; 

c) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o dílo (kompletace zařízení na těžbu kaolinu) 

ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi Dlužníkem jako zhotovitelem a QBBK jako objednatelem, 

jejíž jistina činí 11.303.569,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené 

splatnosti činí 5.298.741,52 USD;  

d) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o půjčce ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako věřitelem a QBBK jako dlužníkem, jejíž jistina činí 3.633.645,14 USD a 

příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 1.571.348,26 USD; a  

e) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o řízení ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako poskytovatelem a QBBK jako objednatelem, jejíž jistina činí 



1.920.000,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti 

činí 513.999,00 USD; 

(dále společně jen jako „Předmět prodeje“) 

2.2 Zájemce: 

2.2.1 použije Důvěrné Informace pouze pro účely, pro které mu byly sděleny Insolvenčním 

správcem (případně i prostřednictvím Organizátora); 

2.2.2 nesdělí žádné třetí straně, s výjimkou členů statutárního orgánu Zájemce, jeho 

vrcholného managementu, jeho zaměstnanců, profesionálních poradců nebo 

společností tvořících se Zájemcem koncern, jejichž znalost Důvěrných Informací je 

pro účely Transakce nezbytná (dále jen „Zmocněnci“) – a těm pouze v nezbytném 

rozsahu – žádné Důvěrné Informace bez předchozího písemného souhlasu 

Insolvenčního správce; 

2.2.3 nesdělí žádné osobě s výjimkou Zmocněnců: 

(i) skutečnost, že Důvěrná Informace byla zpřístupněna Zájemci a/nebo že 

Zájemce prověřil jakoukoliv část Důvěrné Informace; a 

(ii) skutečnost týkající se jakékoliv diskuze či probíhajícího jednání vztahujícího 

se k Transakci, pokud jiná dohoda mezi Zájemcem a Insolvenčním správcem 

neopravňuje Zájemce ke zveřejnění takové skutečnosti; 

2.2.4 je povinen zajistit, že každý ze Zmocněnců, kterým bude zveřejněna Důvěrná 

Informace obdržel kopii této smlouvy, bude dodržovat podmínky této Smlouvy, jako by 

sami sám byl vázán touto Smlouvou a učinil prohlášení a potvrzení učiněná v této 

Smlouvě Zájemcem. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedený závazek není 

závazkem přimluvit se, ale závazkem zajistit, že třetí osoba splní co bylo ujednáno ve 

smyslu § 1769 OZ; 

2.2.5 je kdykoliv na základě písemné žádosti Insolvenčního správce povinen vrátit nebo 

zničit všechny Důvěrné informace a ponechat si pouze kopie, výpisy nebo jiné 

záznamy pro interní účely; 

2.2.6 bez zbytečného odkladu oznámí a zkonzultuje s Insolvenčním správcem případ, je-li 

nutné ze strany Zájemce a/nebo Zmocněnce zveřejnit některé Důvěrné Informace z 

důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona, podzákonného nebo jiného obecně 

závazného právního předpisu, a bude spolupracovat s Insolvenčním správcem v plné 

míře ve vztahu ke způsobu a rozsahu takového zveřejnění; 

2.2.7 vynaloží veškeré úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, k zajištění toho, aby 

žádná neoprávněná osoba nezískala přístup k Důvěrným Informacím; a 

2.2.8 informuje Insolvenčního správce co nejdříve poté, co se dozví nebo má podezření, že 

neoprávněná osoba by se mohla dozvědět o Důvěrné Informaci a poskytne 

Insolvenčnímu správci veškerou potřebnou součinnost za účelem odstranění nebo 

zmírnění tohoto stavu. 

2.3 Zájemce dále souhlasí s tím, že ustanovení této Smlouvy budou nadále v platnosti a účinnosti 

bez ohledu na jakékoli rozhodnutí (ať už ze strany Zájemce nebo Insolvenčního správce, resp. 

Organizátora) jehož důsledkem bude, že Zájemce nebude pokračovat ve VŘ nebo v Transakci 

nebo jakékoli vrácení nebo zánik Důvěrné Informace. 



2.4 Zájemce uznává, že Důvěrná Informace představuje obchodní tajemství Insolvenčního 

správce, jehož únik by mu způsobil vážnou škodu. V případě porušení této Smlouvy ze strany 

Zájemce je Insolvenční správce oprávněn požadovat náhradu škody či jiné újmy. 

2.5 Pro účely této Smlouvy pojem „Důvěrná Informace“ zahrnuje:  

2.5.1 veškeré informace týkající se Předmětu prodeje, Dlužníka a Transakce získané před 

či po podepsání této Smlouvy, písemně či ústně nebo na základě diskuzí 

Insolvenčního správce, jeho zástupců, poradců nebo Organizátora se Zájemcem nebo 

se Zmocněnci Zájemce nebo jeho poradci;  

2.5.2 poznámky, kopie, analýzy, kompilace, studie a další dokumenty připravené 

Insolvenčním správcem, Organizátorem nebo třetími osobami, které obsahují či jinak 

reflektují informace dle čl. 2.5.1 této Smlouvy nebo jsou vytvořeny na jejich základě; a 

2.5.3 veškeré informace obsahující, nebo reflektující Důvěrné Informace, obsažené v 

dokumentech, na elektronických nosičích a zařízeních, datových úložištích či v 

jakýchkoliv jiných formách, nebo z nich odvozené informace, vytvořené Zájemcem 

nebo Zástupci, případně pro ně či za ně, a to včetně veškerých reportů vypracovaných 

právníky, účetními, poradci nebo jinými třetími stranami (dále jen „Odvozené 

informace“) 

2.6 Pojem „Důvěrná Informace“ nezahrnuje informace, které:  

2.6.1 jsou obecně přístupné veřejnosti nikoli v důsledku zveřejnění informací Zájemcem 

a/nebo jeho Zmocněnci a/nebo jakoukoli neoprávněnou třetí osobou; 

2.6.2 byly známé Zájemci na základě nikoli důvěrného sdělení před jejich sdělením Zájemci 

Insolvenčním správcem, jeho zástupci nebo Organizátorem; nebo 

2.6.3 byly k dispozici Zájemci na základě nikoli důvěrného sdělení jiným zdrojem než 

Insolvenčním správcem, jeho zástupci nebo Organizátorem za předpokladu, že 

takovýto zdroj není vázán povinností mlčenlivosti vůči Insolvenčnímu správci, jeho 

zástupcům, zmocněncům nebo Organizátorovi, nebo jinými zákazy či povinnostmi 

týkajícími se předávání informací Zájemci nebo Zmocněncům na základě smluvní, 

zákonné nebo jiné povinnosti. 

2.7 Pokud se Zájemce rozhodne dále nepokračovat ve VŘ nebo v jednáních o Transakci nebo 

pokud se Insolvenční správce rozhodne se Zájemcem nepokračovat ve VŘ nebo v jednáních 

o Transakci, Zájemce: 

2.7.1 okamžitě předá Insolvenčnímu správci všechny Důvěrné Informace ve formě, ve které 

je Zájemce nebo Zástupce Zájemce, kterým je možné Důvěrné informace sdělit, 

obdržel; 

2.7.2 okamžitě zničí všechny Odvozené Informace; 

2.7.3 zajistí, aby došlo ke smazání všech a jakýchkoliv Důvěrných Informací a Odvozených 

Informací ze všech počítačů, elektronických nosičů, jiných zařízení a datových úložišť 

pod kontrolou Zájemce i všech Zástupců a Zájemce se zavazuje k tomu, že se po 

vymazání nepokusí takovéto informace obnovit; 

2.7.4 bez ohledu na čl. 2.2.2 této Smlouvy nepoužije a nesdělí žádné osobě žádné Důvěrné 

Informace ani Odvozené informace a ani je nijak nezpřístupní; ustanovení čl. 2.2.6 



této Smlouvy tím není nijak dotčeno. 

3. JISTOTA 

3.1 Zájemce uhradí nejpozději ke dni podání své Přihlášky částku 100.000 Kč jako První jistotu 

podle Pravidel, a to buď v penězích bankovním převodem, kdy se První jistota považuje za 

uhrazenou okamžikem připsání celé částky na Účet správce, nebo poskytnutím bankovní 

záruky vystavené renomovanou bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České 

republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou. Každá bankovní záruka 

vydaná jinou bankou je akceptovatelná Insolvenčním správcem pouze v tom případě, kdy se 

za takovou bankovní záruku zaručí banka splňující výše uvedené požadavky. Záruční listina 

bude obsahovat: 

3.1.1 identifikaci Insolvenčního správce jako příjemce; 

3.1.2 identifikaci Zájemce jako příkazce; 

3.1.3 zaručenou částku ve výši První jistoty; 

3.1.4 jako podmínku pro vyplacení zaručené částky výstavcem nesplnění povinnosti 

Zájemce vyplývající ze Smlouvy, Pravidel nebo Kupní smlouvy nebo porušení 

jakékoliv ustanovení této Smlouvy; a  

musí být doručena Zájemcem do sídla Insolvenčního správce bez zbytečného odkladu (dále 

jen „Bankovní záruka“). 

3.2 Veškeré náklady související s poskytnutím Bankovní záruky hradí Zájemce.  

3.3 Insolvenční správce se zavazuje nakládat s První jistotou v souladu s ustanoveními této 

Smlouvy. 

3.4 První jistota poskytnutá Účastníkem, který byl vybrán jako Vítěz VŘ a se kterým bude 

uzavřena Kupní smlouva, bude spolu s Dodatečnou jistotou použita jako záloha na celkovou 

kupní cenu v souladu s podmínkami Kupní smlouvy nebo k úhradě smluvní pokuty v souladu 

s čl. 4.2 této Smlouvy. Souhlas s tímto postupem vyjadřuje Účastník podáním Přihlášky a 

podpisem Pravidel a jejich předložením Organizátorovi.  

3.5 První jistota poskytnutá Zájemcem, který se nestal Vítězem VŘ, bude vrácena tomuto 

Zájemci, a to do 15 (patnácti) dnů poté, co nastane jedna z dále uvedených skutečností: 

3.5.1 Účastník předloží neplatnou Přihlášku nebo Nabídku a bude o této skutečnosti 

informován Organizátorem nebo Insolvenčním správcem;  

3.5.2 VŘ bude zrušeno; 

3.5.3 Insolvenční správce rozhodne o tom, že nebude uzavřena Kupní smlouva se 

Zájemcem;  

3.5.4 Insolvenční správce vybere jiného Vítěze VŘ než Zájemce a tento Vítěz VŘ složí 

celou kupní cenu; nebo  

3.5.5 marně uplyne lhůta závaznosti nabídky na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 7.9 

Pravidel, 



3.6 V případě uvedeném v čl. 3.5 této Smlouvy dojde k vrácení První jistoty:  

3.6.1 vrácením na bankovní účet, který Zájemce uvede ve své Přihlášce, pokud byla úhrada 

První jistoty provedena Zájemcem v penězích bankovním převodem na Účet správce; 

nebo 

3.6.2 vydáním originálu listiny Bankovní záruky Insolvenčním správcem Zájemci, pokud byla 

úhrada První jistoty provedena Zájemcem poskytnutím Bankovní záruky. 

3.7 Všechny bankovní poplatky spojené s vrácením První jistoty půjdou k tíži Zájemce. První 

jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy byla odepsána z Účtu správce ve prospěch účtu, 

který Zájemce uvede ve své Přihlášce, nebo dnem, kdy byl originál listiny Bankovní záruky 

předán Insolvenčním správcem Zájemci. 

4. SMLUVNÍ POKUTA  

4.1 Insolvenční správce je oprávněn požadovat na Zájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši 

100.000 Kč (dále jen „Smluvní pokuta“), pokud Zájemce poruší jakékoliv ustanovení této 

Smlouvy.  

4.2 Pohledávka Insolvenčního správce na zaplacení Smluvní pokuty (nebo její jakákoliv část) 

bude uhrazena z První jistoty poskytnuté Zájemcem, a to buď formou inkasa z Účtu správce, 

nebo čerpáním Bankovní záruky, s čímž Zájemce vyslovuje svůj souhlas. 

4.3 Insolvenčnímu správci vzniká právo požadovat na Zájemci zaplacení Smluvní pokuty za každé 

jednotlivé porušení této Smlouvy.  

4.4 Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat náhradu 

škody či jiné újmy, a to i v rozsahu přesahujícím Smluvní pokutu.  

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že nesjednávají exkluzivitu 

ve vztahu k předmětu Transakce. Žádné ustanovení této Smlouvy nelze vykládat jako 

povinnost některé ze Smluvních stran započít jakoukoli diskuzi, jednání nebo uzavřít jakoukoli 

dohodu s druhou Smluvní stranou, není-li jiným pro Smluvní strany závazným dokumentem 

stanoveno jinak. 

5.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní budou řešeny věcně příslušným obecným soudem Insolvenčního správce dle 

§ 85 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

5.3 Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, protiprávním či 

nevymahatelným v jakékoli jurisdikci, bude v rozsahu takové neplatnosti, protiprávnosti či 

nevymahatelnosti v takové jurisdikci neúčinné, aniž by tím byla v této jurisdikci jakkoli dotčena 

zbývající ustanovení této Smlouvy nebo aniž by se tím tato nebo jiná ustanovení této Smlouvy 

stala v jakékoli jiné jurisdikci neplatnými, protiprávními nebo nevymahatelnými. Smluvní strany 

se zavazují v dobré víře nahradit takto neplatné nebo neúčinné ustanovení novým 

ustanovením, které je platné a účinné a co nejblíže odpovídá tomuto neplatnému či 

neúčinnému ustanovení. Totéž platí v případě jakýchkoli okolností neupravených v této 

Smlouvě. 

5.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, řádně podepsanými oběma 



Smluvními stranami. 

5.5 Tato Smlouva je platná a účinná po dobu tří (3) let od jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

5.6 Pro vyloučení pochyb obě Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že tuto Smlouvu uzavírají jako 

podnikatelé při svém podnikání, a proto se § 1793 a násl. a § 1796 a násl. OZ neuplatní. 

5.7 Žádná povinnost či závazek z této Smlouvy nemá povahu fixního závazku ve smyslu 

§ 1980 OZ. Insolvenční správce i Zájemce tímto na sebe přebírají riziko změny okolností dle 

§ 1765 odst. 2 OZ. 

5.8 Smluvní strany sjednaly, že v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů se na tuto 

Smlouvu nepoužijí (a to ani analogicky) ustanovení § 557, § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1727 

(druhá a třetí věta), § 1748, § 1766, § 1793, § 1796, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, §1885, 

§ 1899, § 1918 (druhá věta), § 1925, § 1930 odst. 2 (první a druhá věta), § 1932, § 1936, 

§ 2002 odst. 2, § 2177, § 2399 odst. 2 a §§ 2431 až 2444 OZ. 

5.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jí 

porozuměly a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich 

pravé a svobodné vůle. V souladu s § 4 odst. 1 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná 

osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to 

každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, Smluvní strany posoudily obsah této 

Smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v počtu 2 (dvou) stejnopisů, z nichž každý má platnost originálu. 

Zájemce obdrží 1 (jedno) vyhotovení této Smlouvy a 1 (jedno) vyhotovení obdrží Insolvenční 

správce. 

V [•] dne [•] 

ZÁJEMCE: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 

  



V ________________ dne ________________ 

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE: 

 

Podpis: _________________________ 

Jméno: JUDr. Josef Cupka 

Funkce: Insolvenční správce jednající na účet dlužníka TRADE B.G.M. a.s. 



 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

VZOR NABÍDKY 

  



 

 

NABÍDKA NA KOUPI ZÁVODU VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 

(dále jen „Nabídka”) 

1.1 JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce (dále jen „Insolvenční správce“) dlužníka TRADE 

B.G.M. a.s., se sídlem Praha 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, IČ 261 55 681, zapsaného 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6385 (dále jen 

„Dlužník“) vyhlásil výběrové řízení (dále jen „VŘ“) s cílem nalézt nabyvatele závodu Dlužníka, 

sestávajícího se z majetku Dlužníka sepsaného do majetkové podstaty dle soupisu majetkové 

podstaty ze dne 12.4.2018, zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 93 

INS 4348/2015-B-76, tedy: 

a) 100% podílu Dlužníka ve Quang Binh Bohemia Kaolin Company Limited, společnosti 

založené podle práva Vietnamské socialistické republiky, se sídlem 10 Nguyen Duc Canh, 

Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnamská socialistická republika (dále jen 

„QBBK“);  

b) pohledávky Dlužníka vůči QBBK z kupní smlouvy ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako prodávajícím a QBBK jako kupujícím, jejíž jistina činí 28.163.167,00 USD 

a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 13.201.966,78 USD; 

c) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o dílo (kompletace zařízení na těžbu kaolínu) 

ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi Dlužníkem jako zhotovitelem a QBBK jako objednatelem, 

jejíž jistina činí 11.303.569,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené 

splatnosti činí 5.298.741,52 USD;  

d) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o půjčce ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako věřitelem a QBBK jako dlužníkem, jejíž jistina činí 3.633.645,14 USD a 

příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 1.571.348,26 USD; a  

e) pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o řízení ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako poskytovatelem a QBBK jako objednatelem, jejíž jistina činí 

1.920.000,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti 

činí 513.999,00 USD;  

(dále společně jen jako „Předmět prodeje“); 

na kterého bude Předmět prodeje převeden za podmínek uvedených v Pravidlech VŘ, jejichž 

Přílohu č. 3 tvoří vzor této Nabídky (dále jen „Pravidla”). Není-li v této Nabídce stanoveno 

jinak, význam všech pojmů definovaných v Pravidlech a užívaných v této Nabídce se řídí jejich 

definicí v Pravidlech. 

1.2 V souladu s Pravidly níže uvedená osoba (dále jen „Účastník”) předkládá Insolvenčnímu 

správci Nabídku na koupi Předmětu prodeje: 

Jméno nebo název Účastníka:   [•] 

Sídlo Účastníka:    [•] 

IČO Účastníka:     [•] 

Jednající osoba:    [•] 

Funkce jednající osoby:   [•] 

Číslo bankovního účtu:   [•] 

Kontaktní osoba Účastníka:   [•] 

Adresa pro doručování:   [•] 

Telefon:     [•] 

E-mail:      [•] 



 

 

1.3 Účastník tímto prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním Pravidel, jsou mu srozumitelná 

a přijímá je bez výhrad. 

1.4 Účastník tímto projevuje zájem o koupi Předmětu prodeje, za které nabízí níže 

uvedenou kupní cenu:  

Obchodní závod Dlužníka 

zahrnující 100% podíl v QBBK a 

pohledávky Dlužníka vůči QBBK, 

vše specifikované v čl. 1.1 této 

Nabídky. 

[•] korun českých 

 

1.5 Účastník tímto čestně prohlašuje, že vynaloží veškeré úsilí, aby v době splatnosti této kupní 

ceny disponoval dostatečnými finančními prostředky k uhrazení výše uvedené kupní ceny. 

1.6 Zdroje financování (bude-li financováno vlastními prostředky nebo v kombinaci s úvěrem): [•] 

1.7 Společně s touto Nabídkou předkládá Účastník veškeré níže vyjmenované listiny, 

uvedené v čl. 6.1 Pravidel: 

a) 3 (tři) řádně podepsaná vyhotovení Kupní smlouvy (ve znění dle vzoru přiloženého jako 

Příloha č. 4 k Pravidlům), ve které bude doplněna jen identifikace Účastníka a kupní cena 

v Kč; 

b) 2 (dvě) řádně podepsaná vyhotovení Smlouvy o složení dodatečné jistoty a smluvní 

pokutě (ve znění dle vzoru přiloženého jako Příloha č. 5 k Pravidlům), ve které bude 

doplněna jen identifikace Účastníka;  

c) originál nebo úředně ověřenou kopii listiny osvědčující právní subjektivitu Účastníka 

(pokud je právnickou osobou), pokud je právnickou osobou se sídlem mimo Českou 

republiku; právní subjektivita může být prokázána výpisem z obdobného registru jako je 

obchodní rejstřík v České republice nebo jiným obdobným dokumentem prokazujícím 

právní subjektivitu Účastníka; výpis nebo jiný obdobný dokument nesmí být ke dni 

doručení této Nabídky Organizátorovi starší než 1 (jeden) měsíc; a 

d) výpis z účtu potvrzující složení Dodatečné jistoty ve výši 300.000 Kč na Účet správce č. 

165936237/0300, IBAN: CZ38 0300 0000 0001 6593 6237, BIC: CEKOCZPP, vedený u 

Československé obchodní banky, a. s. nebo originál bankovní záruky vystavené 

renomovanou bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má 

bankovní licenci udělenou Českou národní bankou na tuto částku s parametry dle vzoru 

Smlouvy o složení dodatečné jistoty a smluvní pokutě přiloženého jako Příloha č. 5 k 

Pravidlům. 

1.8 Účastník pro vyloučení pochybností prohlašuje, že za předpokladu, že Insolvenční správce 

vyhlásí další kolo VŘ a Účastník předloží Navýšenou nabídku řádně vyplněnou v souladu 

s Pravidly nebo podá nabídku při Finální licitaci, taková nabídka nahradí jakoukoli předchozí 

nabídku Účastníka (včetně této Nabídky). V případě, že Účastník Navýšenou nabídku 

nepředloží nebo se nezúčastní Finální licitace, platí jeho původně navržená kupní cena 

uvedená v této Nabídce. 

1.9 Účastník tímto vylučuje pro přijetí Nabídky použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ. 

1.10 Účastník tímto souhlasí, že údaje související s jeho účastí ve VŘ mohou být Insolvenčním 

správcem a Organizátorem poskytnuty třetím osobám pouze s jeho písemným souhlasem 

(s výjimkou jejich poskytnutí Zajištěným věřitelům a případů, kdy je Insolvenční správce nebo 



 

 

Organizátor povinen takové informace poskytnout na základě InsZ nebo jiných použitelných 

právních předpisů insolvenčnímu soudu nebo jiným osobám). Účastník prohlašuje, že 

Nabídka, resp. listiny k ní přiložené, jsou úplné a správné. 

1.11 Účastník čestně prohlašuje, že  

e) vůči majetku Účastníka: (i) nebyl prohlášen konkurz dle ZKV, který stále trvá; ani proti 

němu (ii) nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení dle stejného zákona (které 

stále trvá); nebo (iii) nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku 

Účastníka;  

f) Účastník: (i) není v úpadku ve smyslu InsZ; (ii) ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční 

řízení, které stále trvá; (iii) nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku; nebo (iv) 

insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku; 

g) vůči Účastníkovi či jeho majetku nebylo vyneseno obdobné rozhodnutí jako rozhodnutí dle 

písm. (a) či (b) výše na základě jakéhokoli zahraničního právního předpisu; 

h) Účastník, pokud je právnickou osobou, není v likvidaci ani vůči němu není vedeno 

obdobné řízení podle jakéhokoli zahraničního právního předpisu;  

i) Účastník, pokud je fyzickou osobou je svéprávný, nebo není ve své svéprávnosti omezen 

v takovém rozsahu, který by mu neumožňoval řádné nabytí Předmětu prodeje; a 

j) Účastník ani žádná jiná osoba ve vztahu k němu definovaném v § 295 InsZ není 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou, jež nemůže nabývat majetek Dlužníka dle 

§ 295 InsZ. 

 

V [•] dne [•] 

ÚČASTNÍK: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4 

VZOR KUPNÍ SMLOUVY 

 
[BUDE DOPLNĚN]  



 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

VZOR SMLOUVY O SLOŽENÍ DODATEČNÉ JISTOTY A SMLUVNÍ POKUTĚ 



SMLOUVA O SLOŽENÍ DODATEČNÉ JISTOTY A SMLUVNÍ POKUTĚ 

Tato smlouva o složení dodatečné jistoty a smluvní pokutě (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena mezi: 

(1) JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce (dále jen „Insolvenční správce“) dlužníka TRADE 

B.G.M. a.s., se sídlem Praha 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, IČ 261 55 681, zapsaného 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6385 (dále jen 

„Dlužník“), v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. MSPH 93 INS 4348/2015 

a 

(2) [•], se sídlem [•], IČ: [•], zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [•], oddíl [•], vložka [•],[•] / 

datum narození [•], trvale bytem [•] (dále jen “Účastník”); 

(dále společně jen jako „Smluvní strany“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Insolvenční správce vyhlásil VŘ s cílem nalézt nabyvatele závodu Dlužníka, sestávajícího se z 

majetku Dlužníka sepsaného do majetkové podstaty dle soupisu majetkové podstaty ze dne 

12.4.2018, zveřejněného v insolvenčním rejstříku pod č.j. MSPH 93 INS 4348/2015-B-76, 

tedy:  

i. 100% podílu Dlužníka ve Quang Binh Bohemia Kaolin Company Limited, společnosti 

založené podle práva Vietnamské socialistické republiky, se sídlem 10 Nguyen Duc 

Canh, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnamská socialistická republika (dále jen 

„QBBK“);  

ii. pohledávky Dlužníka vůči QBBK z kupní smlouvy ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako prodávajícím a QBBK jako kupujícím, jejíž jistina činí 

28.163.167,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti 

činí 13.201.966,78 USD; 

iii. pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o dílo (kompletace zařízení na těžbu 

kaolínu) ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi Dlužníkem jako zhotovitelem a QBBK jako 

objednatelem, jejíž jistina činí 11.303.569,00 USD a příslušenství ve formě smluvního 

úroku z odložené splatnosti činí 5.298.741,52 USD;  

iv. pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o půjčce ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako věřitelem a QBBK jako dlužníkem, jejíž jistina činí 3.633.645,14 USD a 

příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti činí 1.571.348,26 USD; a  

v. pohledávky Dlužníka vůči QBBK ze smlouvy o řízení ze dne 8.6.2009, uzavřené mezi 

Dlužníkem jako poskytovatelem a QBBK jako objednatelem, jejíž jistina činí 

1.920.000,00 USD a příslušenství ve formě smluvního úroku z odložené splatnosti 

činí 513.999,00 USD;  

(dále společně jen jako „Předmět prodeje“) 

na kterého bude Předmět prodeje převeden za podmínek uvedených v Pravidlech VŘ 

(dále jen „Transakce“), jejichž Přílohu č. 5 tvoří vzor této Nabídky (dále jen „Pravidla”);  

(B) V souladu s Pravidly jsou Účastníci VŘ podávající Nabídku povinni složit Dodatečnou jistotu 

ve výši 300.000 Kč buď v penězích bankovním převodem na Účet správce, nebo poskytnutím 



bankovní záruky, nejpozději ke dni podání své Nabídky. 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STANY TUTO SMLOUVU: 

1. DEFINICE 

1.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, význam všech pojmů definovaných v Pravidlech, 

jejichž Přílohu č. 5 tvoří vzor této Smlouvy a užívaných v této Smlouvě, se řídí jejich definicí v 

Pravidlech. 

2. JISTOTA 

2.1 Účastník uhradí nejpozději ke dni podání své Nabídky částku 300.000 Kč jako Dodatečnou 

jistotu podle Pravidel, a to buď v penězích bankovním převodem, kdy se Dodatečná jistota 

považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé částky na Účet správce, nebo poskytnutím 

bankovní záruky vystavené renomovanou bankou, která má své sídlo nebo zastoupení 

v České republice a má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou. Každá bankovní 

záruka vydaná jinou bankou je akceptovatelná Insolvenčním správcem pouze v tom případě, 

kdy se za takovou bankovní záruku zaručí banka splňující výše uvedené požadavky. Záruční 

listina bude obsahovat: 

2.1.1 identifikaci Insolvenčního správce jako příjemce; 

2.1.2 identifikaci Účastníka jako příkazce; 

2.1.3 zaručenou částku ve výši Dodatečné jistoty; 

2.1.4 jako podmínku pro vyplacení zaručené částky výstavcem nesplnění povinnosti 

Účastníka vyplývající z Pravidel nebo Kupní smlouvy nebo porušení jakékoliv 

ustanovení této Smlouvy; a  

musí být doručena Účastníkem do sídla Insolvenčního správce bez zbytečného odkladu 

(dále jen „Bankovní záruka“).  

2.2 Veškeré náklady související s poskytnutím Bankovní záruky hradí Účastník.  

2.3 Insolvenční správce se zavazuje nakládat s Dodatečnou jistotou v souladu s ustanoveními 

této Smlouvy. 

2.4 Dodatečná jistota poskytnutá Účastníkem, který byl vybrán jako Vítěz VŘ a se kterým bude 

uzavřena Kupní smlouva, bude spolu s První jistotou použita jako záloha na celkovou kupní 

cenu v souladu s podmínkami Kupní smlouvy nebo k úhradě smluvní pokuty v souladu 

s čl. 3.2 této Smlouvy. Souhlas s tímto postupem vyjadřuje Účastník podáním Nabídky a 

podpisem Pravidel a jejich předložením Organizátorovi.  

2.5 Dodatečná jistota poskytnutá Účastníkem, který se nestal Vítězem VŘ, bude vrácena tomuto 

Účastníkovi, a to do 15 (patnácti) dnů poté, co nastane jedna z dále uvedených skutečností:  

2.5.1 Účastník předloží neplatnou Nabídku a bude o této skutečnosti informován 

Organizátorem nebo Insolvenčním správcem; 

2.5.2 VŘ bude zrušeno; 



2.5.3 Insolvenční správce rozhodne o tom, že nebude uzavřena Kupní smlouva 

s Účastníkem; 

2.5.4 Insolvenční správce vybere jiného Vítěze VŘ než Účastníka a tento Vítěz VŘ složí 

celou kupní cenu; nebo 

2.5.5 marně uplyne lhůta závaznosti nabídky na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu čl. 7.9 

Pravidel. 

2.6 V případě uvedeném v čl. 2.5 této Smlouvy dojde k vrácení Dodatečné jistoty:  

2.6.1 vrácením na bankovní účet, který Účastník uvede ve své Nabídce, pokud byla úhrada 

Dodatečné jistoty provedena Účastníkem v penězích bankovním převodem na Účet 

správce; nebo 

2.6.2 vydáním originálu listiny Bankovní záruky Insolvenčním správcem Účastníku, pokud 

byla úhrada Dodatečné jistoty provedena Účastníkem poskytnutím Bankovní záruky. 

2.7 Všechny bankovní poplatky spojené s vrácením Dodatečné jistoty půjdou k tíži Účastníka. 

Dodatečná jistota se považuje za vrácenou dnem, kdy byla odepsána z Účtu správce ve 

prospěch účtu, který Účastník uveden ve své Nabídce, nebo dnem kdy byl originál listiny 

Bankovní záruky předán Insolvenčním správcem Účastníku. 

3. SMLUVNÍ POKUTA 

3.1 Insolvenční správce je oprávněn požadovat na Účastníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 

300.000 Kč (dále jen „Smluvní pokuta“), pokud Vítěz VŘ odmítne poskytnout součinnost při 

uzavírání či realizaci Kupní smlouvy, zejména pokud jako Vítěz VŘ po podání Nabídky, 

Navýšené nabídky nebo po Finální licitaci poruší svoji povinnost (opětovně převzatou touto 

Smlouvou) a v rozporu s Pravidly a Kupní smlouvou neuhradí Doplatek kupní ceny navržené 

v Nabídce, Navýšené nabídce nebo při Finální licitaci (tedy nebude uhrazena celková Kupní 

cena uvedená v Kupní smlouvě). 

3.2 Pohledávka Insolvenčního správce na zaplacení Smluvní pokuty (nebo její jakákoliv část) 

bude uhrazena z Jistot poskytnutých Účastníkem, a to buď formou inkasa z Účtu správce, 

nebo čerpáním Bankovní záruky, s čímž Zájemce vyslovuje svůj souhlas. 

3.3 Insolvenčnímu správci vzniká právo požadovat na Účastníkovi zaplacení Smluvní pokuty za 

každé jednotlivé porušení povinnosti specifikované v čl. 3.1 této Smlouvy.  

3.4 Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo Insolvenčního správce požadovat náhradu 

škody či jiné újmy, a to i v rozsahu přesahujícím Smluvní pokutu.  

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že nesjednávají exkluzivitu 

ve vztahu k předmětu Transakce. Žádné ustanovení této Smlouvy nelze vykládat jako 

povinnost některé ze Smluvních stran započít jakoukoli diskuzi, jednání nebo uzavřít jakoukoli 

dohodu s druhou Smluvní stranou, není-li jiným pro Smluvní strany závazným dokumentem 

stanoveno jinak. 

4.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní budou řešeny věcně příslušným obecným soudem Insolvenčního správce dle 



§ 85 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

4.3 Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, protiprávním či 

nevymahatelným v jakékoli jurisdikci, bude v rozsahu takové neplatnosti, protiprávnosti či 

nevymahatelnosti v takové jurisdikci neúčinné, aniž by tím byla v této jurisdikci jakkoli dotčena 

zbývající ustanovení této Smlouvy nebo aniž by se tím tato nebo jiná ustanovení této Smlouvy 

stala v jakékoli jiné jurisdikci neplatnými, protiprávními nebo nevymahatelnými. Smluvní strany 

se zavazují v dobré víře nahradit takto neplatné nebo neúčinné ustanovení novým 

ustanovením, které je platné a účinné a co nejblíže odpovídá tomuto neplatnému či 

neúčinnému ustanovení. Totéž platí v případě jakýchkoli okolností neupravených v této 

Smlouvě. 

4.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, řádně podepsanými oběma 

Smluvními stranami. 

4.5 Tato Smlouva je platná a účinná po dobu tří (3) let od jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

4.6 Pro vyloučení pochyb obě Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že tuto Smlouvu uzavírají jako 

podnikatelé při svém podnikání, a proto se § 1793 a násl. a § 1796 a násl. OZ neuplatní. 

4.7 Žádná povinnost či závazek z této Smlouvy nemá povahu fixního závazku ve smyslu 

§ 1980 OZ. Insolvenční správce i Účastník tímto na sebe přebírají riziko změny okolností dle 

§ 1765 odst. 2 OZ. 

4.8 Smluvní strany sjednaly, že v rozsahu přípustném dle účinných právních předpisů se na tuto 

Smlouvu nepoužijí (a to ani analogicky) ustanovení § 557, § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1727 

(druhá a třetí věta), § 1748, § 1766, § 1793, § 1796, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, §1885, 

§ 1899, § 1918 (druhá věta), § 1925, § 1930 odst. 2 (první a druhá věta), § 1932, § 1936, 

§ 2002 odst. 2, § 2177, § 2399 odst. 2 a §§ 2431 až 2444 OZ. 

4.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jí 

porozuměly a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich 

pravé a svobodné vůle. V souladu s § 4 odst. 1 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná 

osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to 

každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, Smluvní strany posoudily obsah této 

Smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 

4.10 Tato Smlouva je vyhotovena v počtu 2 (dvou) stejnopisů, z nichž každý má platnost originálu. 

Účastník obdrží 1 (jedno) vyhotovení této Smlouvy a 1 (jedno) vyhotovení obdrží Insolvenční 

správce. 

  



V [•] dne [•] 

ZÁJEMCE: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 

 

Podpis: _________________________ (úředně ověřený) 

Jméno: 

Funkce: 

  



V ________________ dne ________________ 

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE: 

 

Podpis: _________________________ 

Jméno: JUDr. Josef Cupka 

Funkce: Insolvenční správce jednající na účet dlužníka TRADE B.G.M. a.s. 


