
 
 
 

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA NABÍZÍ 
POSTOUPENÍ SVÉ POHLEDÁVKY ZA RUSKOU SPOLEČNOSTÍ 

OOO Kombinat keramičeskich izdelij 
 

Česká exportní banka, a.s. (dále "ČEB" nebo "banka") tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání 
nabídek na postoupení pohledávky za společností OOO Kombinat keramičeskich izdelij 

(OOO "КОМБИНАТ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ", 
Брянская обл., г. Клинцы, проспект Ленина, 33) 

 
 
Informace o dlužníkovi 

• OOO "КОМБИНАТ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" (dále "Dlužník") byla společnost vlastnící cihelnu ve 
městě Klincy, Brjanská oblast, na jejíž financování ČEB poskytla Dlužníkovi úvěr. 

• INN: 3241502066 

• OGRN: 1113256020910 

• Dlužník je v insolvenci a probíhá ohledně něj konkursní řízení (č.j. № А09-13046/2017). 
 
Informace o pohledávce 

• Celková výše pohledávky ČEB vůči Dlužníkovi, která byla řádně přihlášena do konkursního řízení, je 
více než 2,2 mld. RUB. 

• Veškerá aktiva dlužníka již byla zpeněžena konkursním správcem a na účtu konkursní podstaty jsou 
aktuálně jen peněžní prostředky ve výši 516 054 330,61 RUB, které jsou určeny k výplatě ČEB. Tyto 
peníze jsou součástí předmětné pohledávky (postupník k nim získá právo na základě nabytí 
pohledávky od ČEB). 

 
Další informace 

• ČEB v současné době vymáhá svoji pohledávku za Dlužníkem v rámci insolvenčního řízení na území 
Ruské federace. Stav soudních řízení může podléhat změnám. Informace o aktuálním stavu konkursu, 
probíhajících soudních řízení, ostatních věřitelích a závazcích dlužníka zahrnutých v probíhajícím 
konkursu lze najít v otevřených zdrojích: 

o  Картотека арбитражных дел сервиса "Электронное правосудие" - link: 
https://kad.arbitr.ru/Card/4fb71c82-9f0c-469e-bdc5-8a765c8229af 

o v ruské obdobě insolvenčního rejstříku - Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве (EFRSB) - link: https://fedresurs.ru/company/e15632a2-43ca-4fc7-acbf-
981ad19fee0b 

• Zájemci musí podat své cenové nabídky v RUB spolu s navrhovanými platebními podmínkami. 
Nabídka musí obsahovat přesnou a úplnou identifikaci zájemce a jeho ovládajícího subjektu 
a konečného vlastníka. 

• ČEB obdržené nabídky vyhodnotí a prověří zájemce z hlediska souladu s předpisy upravujícími boj 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, sankčními předpisy a pravidly 
bankovní regulace. Platí rovněž vyloučení zájemců z řad subjektů ovládajících Dlužníka či s ním 
propojených v ekonomicky spjaté skupině. 



 

• Prioritu budou mít nabídky s rychlým vypořádáním kupní ceny. Cena musí být v každém případě 
zaplacena v EUR na účet ČEB v Deutsche Bank, Frankfurt (IBAN): DE09500700100949420400, 
(DEUTDEFF). 

• Vítěz bude bankou osloven s návrhem smlouvy o postoupení pohledávky. 

• Zájemcům nebudou kompenzovány žádné náklady vzniklé v souvislosti s jejich účastí v tomto 
tenderu. 

• ČEB může odmítnout všechny nabídky (nepřijmout žádnou), či zrušit tento tender bez vítěze. 

• Všechny další podstatné informace mohou být zájemci poskytnuty po podpisu dohody o 
mlčenlivosti. 

• Zájemci mohou podávat své nabídky v písemné podobě na adresu ČEB (Vodičkova 34, Praha 1, PSČ 
111 21). Lhůta pro podání nabídek je 31.1.2023, 16:00. 

 
 
Kontakty: 
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně této investiční příležitosti, obraťte se, prosím, na některou 
z následujících kontaktních osob: 
 
Advokátní kancelář OOO Pravovoj Garant, Moskva 
Kontaktní osoba: Maxim Kubasov 
Telefon: +7 (912) 151-71-07 
E-mail: m.kubasov@pravo-gar.ru 
 
Konkursní správce dlužníka 
Kontaktní osoba: Nikolaj Vasiljevič Ščerbina 
Telefon: + 7 (985) 856-09-18 
E-mail: 1588322@mail.ru 
 
ČEB 
Kontaktní osoba: Jaroslav Straka 
Telefon: +420 730 166 233 
E-mail: jaroslav.straka@ceb.cz 
 
Kontaktní osoba: René Hanyk 
Telefon: +420 737 270 864 
E-mail: rene.hanyk@ceb.cz 
 
 
 
V Praze dne 14. prosince 2022 


