
 

 
 

 
 
 
 

          Výzva k podání nabídek na postoupení směnečných pohledávek 
 
 
Identifikační údaje zadavatele (dále jen "Zadavatel"): 
 
Název: Česká exportní banka, a.s. 
IČ: 630 78 333 
Adresa sídla: Vodičkova 701/34, 111 21 Praha 1 
Kontaktní adresa: Vodičkova 701/34, 111 21 Praha 1 
Kontaktní osoba:  Ing. Eduard Kasal 

Telefonní spojení: +420 222 843 446 
E-mail: eduard.kasal@ceb.cz 

 
1. Obecná ustanovení 

 
 
1.1. Zadavatel tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na úplatné a bezregresní 

postoupení pohledávek Zadavatele vyplývajících ze 
• směnky vlastní vystavené zaniklou právnickou osobou (dále jen „Výstavce“) dne 3. 10. 2008, 

znějící na částku EUR 57 243,55 se splatností 31. 8. 2009 s avalem dvou fyzických osob (dále 
jen „Směnka 1“), 

• směnky vlastní vystavené Výstavcem dne 3. 10. 2008, znějící na částku EUR 395 669 se 
splatností 27. 9. 2012, s avalem dvou fyzických osob (dále jen „Směnka 2“), 

• směnky vlastní vystavené Výstavcem dne 3. 10. 2008, znějící na částku EUR 697 865 se 
splatností 27. 9. 2012 s avalem dvou fyzických osob (dále jen „Směnka 3“), 

vystavených jakožto zajištění pohledávek vyplývajících z úvěrů dříve poskytnutých Výstavci Bankou 
(dále jen „Směnečné pohledávky“). 

 
1.2. Směnečné pohledávky Zadavatele činí v součtu EUR 1 150 777,55 a náleží k nim příslušenství dle 

českého práva.  
 

1.3. Tato výzva (dále jen "Výzva") se řídí právem České republiky a není veřejnou soutěží o nejvhodnější 
nabídku dle § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), veřejnou nabídkou dle § 1780 občanského zákoníku ani návrhem na 
uzavření kupní smlouvy dle § 1731 občanského zákoníku.  
 

1.4. Směnečné pohledávky budou postoupeny jako celek vítězi výběrového řízení konaného dle této 
Výzvy (dále jen "Výběrové řízení"). Vítěz Výběrového řízení bude povinen uhradit Zadavateli úplatu 
za postoupení Směnečných pohledávek dle podmínek smlouvy o postoupení pohledávek.  
 

1.5. Termín ukončení lhůty pro podávání nabídek: 8. 3. 2019 v 16:00 hodin. 
 
2. Výběrové řízení 
 
2.1. Pro zpřístupnění detailních informací o Směnečných pohledávkách a dokumentů ke Směnečným 

pohledávkám se vztahujícím je zájemce povinen doručit Zadavateli Dohodu o zachování mlčenlivosti 
v podobě obsažené v příloze č. 1 této Výzvy s identifikačními údaji zájemce a s úředně ověřenými 
podpisy osob oprávněných jednat za zájemce dle zápisu v obchodním rejstříku, a to ve třech 
stejnopisech. 
 

2.2. Po doručení Dohody o zachování mlčenlivosti bude zájemci na e-mailovou adresu jím sdělenou 
zaslána Dohoda o převodu směnek a postoupení pohledávky ve formátu pdf. 
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2.3. Přístup k dokumentaci ke Směnečným pohledávkám může účastník Výběrového řízení získat na dobu 
jednoho pracovního dne (i opakovaně) od 9:00 do 16:00 hodin v období od 18. 2.2019 do 8. 3. 2019 
dle instrukcí kontaktní osoby. 

 
2.4. Závazná nabídka musí být zájemcem předložena ve lhůtě stanovené v bodu 1.5. Výzvy, přičemž tato 

nabídka musí obsahovat: 
i) Originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, je-li 

zájemce právnická osoba; 
ii) Dohodu o převodu směnek a postoupení pohledávky v podobě zaslané Zadavatelem, do 

které budou zájemcem doplněny jeho identifikační údaje a kupní cena, a která bude 
opatřena úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za zájemce dle zápisu 
v obchodním rejstříku, a to ve třech stejnopisech; 

iii) Čestné prohlášení o tom, že zájemce není osobou blízkou Výstavci nebo avalistům ve 
smyslu § 22 občanského zákoníku; 

iv) Sdělení o výši zájemcem nabízené ceny za odkup Směnečných pohledávek; 
v) Doklady prokazující dostatek prostředků k úhradě kuní ceny za Směnečné pohledávky 

(zejména, nikoli však výlučně výpis z bankovního účtu); 
vi) Doklady prokazující původ peněžních prostředků k úhradě kupní ceny za Směnečné 

pohledávky (tj. účetní závěrky v případě vlastních zdrojů a / nebo úvěrová dokumentace v 
případě cizích zdrojů). V případě cizích zdrojů získaných jinak, než bankovním úvěrem 
rozkrytí jejich původu až na úroveň prvotního poskytovatele zdrojů;  

 
2.5. Každý zájemce je oprávněn předložit pouze jednu nabídku na postoupení Směnečných pohledávek. 

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom vyhotovení (originál). 
 

2.6. Způsob doručení nabídky: doporučeným dopisem nebo osobně do sídla Zadavatele, v zalepené 
obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesílatele (lícní strana), výrazným 
nápisem „NABÍDKA na odkoupení pohledávky - NEOTEVÍRAT!“. Osobní doručení nabídky je možné 
v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin.  

 
2.7. Zájemce bude vyloučen z Výběrového řízení, pokud 

• nabídka nebude doručena ve lhůtě stanovené v bodu 1. 5. a/nebo 
• nabídka nebude obsahovat náležitosti dle bodu 2. 3. a/nebo 
• zájemce nedisponuje právní subjektivitou a/nebo způsobilostí k právním úkonům a/nebo 
• předmět podnikání zájemce odporuje dobrým mravům nebo zájmům Zadavatele a/nebo 
• zájemce, skutečný majitel zájemce, osoby oprávněné jednat jménem zájemce nebo osoby 

jednající jeho jménem na základě plné moci nesplňují požadavky opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu1 a/nebo 

• nebude dostatečně prokázán dostatek prostředků k úhradě kupní ceny a/nebo 
• nebude dostatečně prokázán původ peněžních prostředků.  

 
2.8. Jediným kritériem pro výběr vítězné nabídky je výše nabídnuté úplaty za postoupení Směnečných 

pohledávek. 
 
2.9. Výsledky Výběrového řízení oznámí Zadavatel účastníkům Výběrového řízení písemně ve lhůtě do 15 

pracovních dní. 
 

2.10. Pro vyloučení pochybností Zadavatel sděluje, že dokud Zadavatel neučiní příslušné rozhodnutí 
o uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu souvisejícího s tímto Výběrovým řízením, není možno 
usuzovat na to, zda Zadavatel takový postup uskuteční, ani to považovat za pravděpodobné ve 
smyslu § 1729 občanského zákoníku.  
 

2.11. Pro vyloučení pochybností Zadavatel dále sděluje, že stanovisko Zadavatele vyjádřené v této Výzvě, 
stejně tak jako v dalších dokumentech, nelze ve smyslu ustanovení § 1725, § 1726 a souvisejících 
ustanovení občanského zákoníku považovat za uzavření smlouvy.  
 

2.12. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně změnit vyhlášené 
podmínky včetně úpravy stanoveného znění smlouvy o postoupení pohledávky a s ní souvisejících 
dokumentů, anebo Výběrové řízení zrušit.  

                                                           
1 dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění 
pozdějších předpisů, z Vyhlášky České národní banky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů 
a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a z Úředního sdělení ČNB 11/2009 (CBO) k 
některým požadavkům na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu 
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2.13. Zadavatel si dále vyhrazuje možnost jednání s účastníky Výběrového řízení o navýšení úplaty.  

 
2.14. Zájemci nemají nárok na náhradu jakékoliv škody či nákladů spojených s vyjádřením zájmu či účastí 

ve Výběrovém řízení, a to ani v případě, že Zadavatel odmítne všechny předložené nabídky. 
 
 
PŘÍLOHY: 
 
Příloha 1 Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací 
 
 
S pozdravem  
 
 
Česká exportní banka, a.s. 
 
 
 
V Praze dne 18. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


