
INSKOL v.o.s., IČO: 06953859
sídlo: Svatováclavská 97/6, Fryštát, 733 01 Karviná

zapsána v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíle A, vložce 21799
e-mail: kancelar@inskol.eu, tel.: 730 150 551, ID datové schránky: 6k65rha

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 1835/34
728 81 Ostrava

V Karviné dne 23.03.2021

V insolvenční věci dlužníka:
PETRKLÍČ Frýdek-Místek s.r.o., bytem: V.Martínka 2003, 738 01 Frýdek-Místek
Spisová značka: KSOS 31 INS 23015 / 2020

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Insolvenční správce vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. NOZ, za těchto
podmínek:

- Prodávající:

o INSKOL v.o.s., insolvenční správce dlužníka PETRKLÍČ Frýdek-Místek s.r.o., V.Martínka

2003, Frýdek-Místek, IČO: 25387677

o sídlo: Svatováclavská 97/6, 733 01 Karviná

o IČ: 06953859

o Dále také „vyhlašovatel nebo insolvenční správce“.

- Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré zaslané nabídky.

- Lhůta k podávání nabídek je stanovena od 23.03.2021 do 09.04.2021. Stanovuje se lhůta

hmotně právní, tj. lhůta je zachována, pokud nabídka bude poslední den lhůty doručena.

- Předmětem prodeje jsou položky majetkové podstaty č. 1 až č. 4:

o 01 - textilní zboží

o 02 – fotoateliér, prodejna, šicí stroje

o 03 – ostatní majetek v budově

o 04 – Nemovitý majetek

- Fotografie majetku jsou založeny v insolvenčním rejstříku.

- Způsob prodeje je stanoven dle § 289 IZ – mimo dražbu.

- Nabídky na koupi předmětu prodeje zasílejte písemně na email: stefanek@inskol.eu

- Nabízená kupní cena musí být uvedena v korunách českých, kdy musí být uvedena

jednoznačná a nezaměnitelná částka. Dále musí být jednoznačně uvedeno, o jakou položku

majetkové podstaty má zájemce zájem.

- Insolvenční správce si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž bez

uvedení důvodu zrušit.
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- Zaslané nabídky nelze měnit nebo doplňovat, a to ani chyby v nich obsažené.

- Lhůta k výběru nejvhodnější nabídky vyhlašovatelem končí nejpozději 27.05.2020.

Navrhovatelé nabídek, jež nebyly vybrány, nebudou nijak informováni.

- Účastníci nemají nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s účastí v této soutěži.

- Posouzení nabídek bude provedeno insolvenčním správcem v součinnosti se zajištěným

věřitelem a insolvenčním soudem. Bude vybrána nabídka, která nejlépe vyhovuje, kdy

stěžejním kritériem bude výše nabízené kupní ceny a schopnost tuto cenu uhradit.

Insolvenční správce si však vyhrazuje volnost výběru nabídky.

- Prohlídky předmětu prodeje realizuje insolvenční správce po předchozí domluvě na

telefonním čísle.: 728427047.

za INSKOL v.o.s.
insolvenčního správce dlužníka: PETRKLÍČ Frýdek-Místek s.r.o.
JUDr. Bc. Michael Štefánek, ohlášený společník
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Pořízená fotodokumentace 
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1.PP - část po rekonstrukci 

1.PP - část po rekonstrukci 1.PP - část po rekonstrukci 
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1.PP - část po rekonstrukci 

1.PP - část po rekonstrukci 

1.PP - část po rekonstrukci 

1.PP - část po rekonstrukci 
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Vstupní vchodové dveře 1.NP 

1.NP - příjezdová rampa 1.NP 
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1.NP 1.NP 

1.NP 

1.NP - zázemí pro personál 

1.NP - kabinky pro zákazníky 1.NP - kabinky pro zákazníky 
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1.NP - prodejna 1.NP - prodejna 

1.NP - vedle vstupního prostoru před 
prodejnou - 1. místnost 

1.NP - vedle vstupního prostoru před 
prodejnou - 2. místnost 
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1.NP - vedle vstupního prostoru před 
prodejnou - 3. místnost 

1.NP - vstupní prostor před prodejnou 

1.NP - vstupní prostor před prodejnou 1.PP - část v původním stavu 
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1.PP - část v původním stavu 1.PP - část v původním stavu 

1.PP - část v původním stavu 

1.PP - část v původním stavu 
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1.PP - část v původním stavu 

Schodiště 

Schodiště 

2.NP 
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2.NP - zázemí pro personál 2.NP 

2.NP 2.NP 
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2.NP 2.NP 

2.NP 2.NP 



64 

2.NP 2.NP 

2.NP 2.NP 

2.NP 2.NP 
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2.NP 2.NP - zázemí pro personál 

2.NP - zázemí pro personál 2.NP - zázemí pro personál 
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2.NP 2.NP 

Podkroví - ateliér Podkroví - ateliér 
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Podkroví - ateliér 

Podkroví - ateliér 

Podkroví - ateliér Podkroví - ateliér 
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Podkroví - vstup do ateliéru Půda 

Půda Půda 
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Půda Půda 

Půda 
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