
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji 

movité věci 
 

Mgr. Jan Houser, se sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, IČ 01337696, jako insolvenční 
správce dlužníka 1. PRIMOSSA corporation, a.s., IČ 27241629, Ocelářská 1272/21, 190 00, Praha 
9, (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na 
uzavření kupní smlouvy o prodeji movitých věcí (dále jen „předmět prodeje“): 

zapsaných do soupisu majetkové podstaty dne 28.8.2014 pod položkou m88-m148: 

P.Č. Název, popis 

Důvod 
sepsání 

Datum 
sepsání 

 

m88 

Krabice s kameny č. 1, Tygří oko mugl kul. 4mm (377 ks), Kameje (72 ks), Tygří 
oko BFT oval 10x8 (113 ks), Tygří oko mugl ov. 7x5mm (155 ks), Onyx mugl oval 
10x5 (36 ks), Tygří oko mugl o. 12x6mm T. (140 ks), Tygří oko mugl ov. 10x5mm 
(31 ks), Onyx mugl kul. 4mm (124 ks), Onyx mugl oval 5x3 (135 ks), Onyx mugl 
oval 10x8 (71 ks), Onyx muhl oval 6x4 (78 ks), Onyx mugl oval 8x6mm (62 ks), 
Tygří oko cab. ov. 8x6mm (20 ks), Tygří oko mugl oval 5x3 (55 ks), Onyx mugl oval 
7x5mm (23 ks), Tygří oko půlvál. 7x5mm (20 ks), Tygří oko mugl oval 6x4 (31 ks), 
Tygří oko mugl ov. 20x5mm (2 ks),Onyx mugl o. 12x6mm t. (11 ks).  

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m89 

Krabice s kameny č. 2, Madony porcelán různé P. (543 ks), Madony různé (103 
ks), Madony španělské 22x15mm (122 ks), Madona Jezulátko 22x15 zelené šaty 
(73 ks), Madona Jezulátko 22x15 (70 ks), Madona Jezulátko 22x15 (68 ks), 
Madony španělské 19x14mm (39 ks), Madona Jezulátko 22x15mm světlé šaty (6 
ks), Nikolaj mozaika 27x18 (14 ks), Nikolaj mozaika 26x18 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m90 
Krabice s kameny č. 3, Onyx roh 16x12 tab.nevrt. (150 ks), Onyx roh. 12x9 tab. 
nevrt. (135 ks), Onyx roh. 16x8 tab. nevrt. (91 ks), Onyx kul. 16 tab. 2x vrt (36 ks), 
Onyx kul. 13,- (42 ks), Onyx 8hr. 10x7 tab. (53 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m91 

Krabice s kameny č. 4, Chrysopras mugl oval 13x9 (232 ks), Chrysopras BFT oval 
18x10 (133 ks), Chrysopras BFT kul. 8,- (180 ks), Chrysopras mugl oval 16x8 (69 
ks), Chrysopras mugl oval 11x8 (88 ks), Chrysopras BFT kul. 12,- (44 ks), 
Chrysopras mugl oval 14x8 (6 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m92 
Krabice s kameny č. 5, Karneol oval 16x12 t. nevr. (183 ks), Karneol mugl oval 
12x7 (265 ks), Karneol BFT kul. 12,- (165 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m93 
Krabice s kameny č. 6, Onyx oval 18x13 tab nevrt (452 ks), Onyx oval 16x12 tab. 1 
xvr (85 ks), Onyx oval 15x8 tab. nevrt (26 ks). 

Majetek 
dlužníka 



28.08.2014 

m94 

Krabice s kameny č. 7, Opál triplet oval 10x8 (81 ks), Opál oval 5x3 (76 ks), Opál 
imitace 7x5mm (28 ks), Opál triplet kul. 5mm (18 ks), Opál triplet oval 8x6mm (3 
ks), Opál triplet roh. 8x6mm (2 ks), Opál naveta 8x4 (2 ks), Opál triplet 10x6 (2 
ks), Opál bíly, drahý a mléčný (15 ks), Opál kul. 3 mugl (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m95 
Krabice s kameny č. 8, Tyrkys pr.cab.ov. 12x6 (181 ks), Tyrkys pr.cab.ov. 5x3mm 
(282 ks), Avanturin půlovál 10x5 (30 ks), Tyrkys pr.cab.ov. 6x4mm (23 ks), Tyrkys 
mugl oval 10x5 (13 ks), Donut 30mm, avanturin hned (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m96 
Krabice s kameny č. 9, Chrysopras roh. 11x8 t.nev (220 ks), Chrysopras BFT roh. 
15x12 (77 ks), Chrysopras 8hr. 10x7 (115 ks), Chrysopras BFT roh. 11x7 (77 ks), 
Chrysopras carre 5x5 (93 ks), Chrysopras roh. 12x9 (229 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m97 
Krabice s kameny č. 10, Onyx roh. 11x8 tab. nevrt. (373 ks), Onyx BFT roh. 15x12 
(27 ks), Onyx roh. BFT 20x10 (21 ks), Onyx roh. BFT14x8 (29 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m98 
Krabice s kameny č. 11, Karneol mugl oval 16x8 (210 ks), Karneol tuporoh 14x14 
nev (128 ks), Karneol 8hr. 10x7 tab.nevr (146 ks), Karneol BFT roh. 15x12 (40 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m99 
Krabice s kameny č. 12, Achát zelený ovál 16x8 (35 ks), Achát zel.mugl oval 12x6 
(272 ks), Achát zel. mugl oval 14x10 (85 ks), Achát zel. mugl oval 11x8 (105 ks), 
Achát zel. BFT oval 10x8 (80 ks), Achát zel. BFT oval 12x7 (34 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m100 
Krabice s kameny č. 13, Achát zel. roh. 16x8 t.nevr. (213 ks), Achát zel. BFT roh. 
20x10 (97 ks), Achát zel. BFT roh. 15x12 (85 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m101 

Krabice s kameny č. 14, Spinel bílý kul 4.4 (1286 ks), Spinel bílý kul 3.6 (1492 ks), 
Spinel bílý kul 4.9 (801 ks), Spinel bílý kul 3.3 (1102 ks), Spinel bílý kul 4.6 (525 
ks), Spinel bílý kul 4.8 (472 ks), Spinel bílý kul 4.5 (239 ks), Spinel bílý kul 2.8 (423 
ks), Spinel bílý kul 2.7 (319 ks), Spinel bílý kul 3.5 (40 ks), Spinel bílý kul 2.6 (44 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m102 

Krabice s kameny č. 15, Safír bílý kul. 4.5 (748 ks), Safír bílý kul. 3.4 (487 ks), Safír 
bílý kul. 4.9 (171 ks), Safír bílý kul. 2.6 (220 ks), Safír bílý kul. 3.5 (137 ks), Safír 
bílý kul. 5.2 (91 ks), Safír bílý kul. 3.2 (59 ks), Safír bílý kul 2.8 (50 ks), Safír bílý kul. 
5.5 (27 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m103 
Krabice s kameny č. 16, Tygří oko mugl. oval 14x10 (295 ks), Tygří oko mugl. oval 
13x9 (223 ks), Tygří oko mugl. oval 16x8 (135 ks), Tygří oko mugl. oval 14x8 (130 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 



m104 
Krabice s kameny č. 17, Tygří oko BFT roh. 20x10 (82 ks), Tygří oko kul. 16,- (69 
ks), Tygří oko BFT roh. 16x8 (89 ks), Tygří oko mugl. kul. 8,- (77 ks), Tyrkys - ss. 
13.0 mugl (592 ks), tyrkys - ss. 9.00 mugl (224 ks), Tyrkys - ss. 7.5 mugl (133 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m105 

Krabice s kameny č. 18, Rubín rossa kul. 2.75mm (7695 ks), Zirkon rossa kul. 
1.70mm (970 ks), Zirkon rossa kul. 1.80mm (920 ks), Rossa kul. 1.75 (770 ks), 
Rubín rossa kul. 2.50mm (735 ks), Rubín rossa kul. 3.25mm (640 ks), Zirkon rossa 
kul. 2.5mm (310 ks), Rubín rossa kul. 1.75mm (375 ks), Rubín rossa kul. 2.25/pink 
(340 ks), Rubín rossa kul. 1.9mm (350 ks), Zirkon rossa kul. 2.10mm (280 ks), 
Rubín rossa kul. 2.00mm (180 ks), Zirkon rossa kul. 1.6mm (112 ks), Rubín rossa 
kul. 3.0/pink (10 ks), Rosa pink-bageta (2 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m106 

Krabice s kameny č. 19, Akvamarin 8 hr. 9x9 (500 ks), Zirkon champagne 2.75mm 
(4500 ks), Zirkon bílý kul. 2.75mm (4220 ks), Alexandrit kul. 5,- (1328 ks), Zirkon 
bílý kul. 3.75 TH (1922 ks), Zirk. ruz. nepr. 4hr. 10x10TH (418 ks), Alexandrit kul. 
4,- (1174 ks), Zirkon bílý kul. 2,3 (1922 ks), Zirkon bílý kul. 2.75 TH (2224 ks), 
Zirkon bílý kul. 2.50mm (1733 ks), Zirkon bílý TH.kul 1,6mm (2236 ks), Alpinit zel. 
oval 6x4mm (172 ks), Zirkon bílý kul 1,10mm (1981 ks), Zirkon bílý kul. 2.30 TH 
(1941 ks), Zirkon bílý F kul. 2.80 (951 ks), Zirkon bílý kul. 4.50 TH (667 ks), Alpinit 
triangl 6x6x6mm (93 ks), Zirkon bílý kul. 1mm D (1421 ks), Zirkon bílý kul. 2.40 
(1420 ks), Zirk. ruz. nepr. 4hr 7x7 TH (324 ks), Zirkon bílý kul. 2,4 (852 ks), Achát 
cer. mugl ovál 14x10 (180 ks), Akvamarin kul. 1.00m (1399 ks), Alexandrit kul. 3,- 
(310 ks), Zirkon champagne kul. 1.90 (948 ks), Zirkon bílý F. kul. 1,80mm (960 ks), 
Avanturin kulc.vrt.4mm (236 ks), Alexandrit kul. 3.5 (480 ks), Zirk. ruz. nepr.bag. 
7x5 TH (320 ks), Akvamarin kul. 6,- (163 ks), Alpinit kul. 5,00mm (97 ks), Safír 
modrý slza 6x4mm (75 ks), Akvamarin 8hr. 7x5mm (34 ks), Alpinit triangl 
5x5x5mm (49 ks), Rubín rosa bageta 8x4mm (27 ks), Rutil kul 2,5 (113 ks), 
Ametyst mugl oval 10x5mm (49 ks), Zirkon triangl 4x4x4 (93 ks), Zirk.ruz.nepr.srd. 
15x15TH (26 ks), Zirkon brown kul. 1.90mm (273 ks), Rubín rosa 8hr. 7x5mm (35 
ks), Akvamarin naveta 16x8mm (9 ks), Zirkon bílý F.kul 2.50mm (215 ks), Zirkon 
kul 2.20 (320 ks), Alpinit kul. 1.75mm oliv. (504 ks), Alpinit zel. bageta 6x3 (54 ks), 
Alpinit ovál 5x3mm (62 ks), Zirkon bílý TH. kul. 3,-mm (354 ks), Zirkon champagne 
kul. 3.25 (325 ks), Alpinit zel. naveta 16x8mm (9 ks), Akvamarin bageta 7x5mm 
(18 ks), Zirkon bilý baguete 10x6 (62 ks), Karneol půlvál. 7x5 (124 ks), Alpinit zel. 
kul. 3,00mm (166 ks), Rutil kul 2,- (67 ks), Zirkon F.kul.2.70 (210 ks), Alpinit zel. 
8hr. 7x5 (32 ks), Zirkon slza brioleta 9x6 (24 ks), Akvamarín kul. 6.5mm (19 ks), 
Zirk.ruz.nepr.srd.8x8 TH (53 ks), Zirkon roh. 10x6mm (43 ks), Zirkon bílý kul. 
2.50mm (160 ks), Zirkon bílý kul. 2.75 (160 ks), Rubín rosa bageta 5x2.5mm (29 
ks), Alpinit zel. bagetta 4x2 (40 ks), Rubín rossa slza 6x4mm (70 ks), Tyrkyz cab.o. 
10x8mm (35 ks), Zirkon bílý TH.kul. 1,9mm (206 ks), Zirkon slza brioleta 6x4 (24 
ks), Akvamarin kul. 8,- (24 ks), Zirkon bílý kul. 2,25mm (145 ks), Alpinit 8hr. 
5x3mm (18 ks), DIL gren kul. 1,5mm (191 ks), Zirkon kul. 2.00mm (90 ks), Zirkon 
bílý kul. 3.00mm (52 ks), Rubín-Fianit kul. 3.0 (45 ks), Zirkon brown kul. 3.25mm 
(47 ks), Rubín rossa carre 3x3mm (35 ks), Zirkon bolý srdce 5x5 TH (21 ks), Zirkon 
kul. 5.5mm (20 ks), Alexandrit kul. 2.5 (84 ks), Safír bílý kul. 4.6 (32 ks), 
Nanocrystal zel.kul. 1.30mm (94 ks), Rubín rossa bageta 7x5mm (5 ks), Zirkon bílý 
ovál 14x10mm (5 ks), Alpinit slza 7x5mm zel. (6 ks), Zirkon bílý kul. 4.00mm (35 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 



ks), Alpinit ovál 7x5mm (6 ks), Zirkon slza 10x7mm (5 ks), Zirkon champ. carre 
8x8mm (8 ks), Zirkon kul. 1.9 (35 ks), Alpinit zel. slza 10x7 (2 ks), Zirkon bílý F. kul. 
2.10mm (30 ks), Zirkon bílý F. kul. 1,70mm (30 ks), Zirkon bílý kul. 1,40mm (54 
ks), Zirkon kul. 2.1 (15 ks), Zirkon bílý kul. 4.75mm (6 ks), Zirkon ovál 10x8 (1 ks), 
Zirkon champ. carre 5x5mm (3 ks), Krabice grandle (10 ks). 

m107 
Krabice s kameny č. 20, Kunzit kul. 9,- (216 ks), Kunzit kul. 6,- (676 ks), Kunzit kul. 
7,- (281 ks), Kunzit kul. 5,- (456 ks), Kunzit kul. 4,- (568 ks), Kunzit kul. 8,- (91 ks), 
Kunzit kul. 2.8 (255 ks), Kunzit kul. 3.5 (71 ks), Kunzit kul. 4.5 (45 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m108 

Krabice s kameny č. 21, Djevalite kul. 2,8 (4010 ks), Djevalite kul. 3,4 (921 ks), 
Djevalite kul. 3,3 (897 ks), Djevalite kul. 3,6 (715 ks), Djevalite kul. 3.1 (1123 ks), 
Djevalite kul. 3,2 (655 ks), Djevalite kul. 1,7 (1249 ks), Djevalite kul. 3,5 (323 ks), 
Djevalite kul. 2,7 (487 ks), Djevalite kul. 2,7 (128 ks), Djevalite kul. 1.8 (153 ks), 
Djevalite kul. 4,5 (22 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m109 
Krabice s kameny č. 22, Tygří oko mugl. ovál 12x8 (78 ks), Tygří oko ovál 16x12 
(87 ks), Tygří oko BFT ovál 18x10 (120 ks), Tygří oko mg. ov. 11,5x8,5 (45 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m110 
Krabice s kameny č. 23, Achát čern.roh. 16x8 t.nevr (165 ks), Achát cer. BFT roh. 
20x10 (96 ks), Achát cer. BFT roh. 15x12 (86 ks), Achát cer. srdce 20x20 navr (9 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m111 
Krabice s kameny č. 24, Alexandrit ovál 16x10 (168 ks), Alexandrit ovál 14x10 (97 
ks), Alexandrit ovál 16x8 (21 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m112 

Krabice s kameny č. 25, Almandin srdce 3.9mm (457 ks), Almandin ovál 5x3mm 
(253 ks), Almandin srdce 3-3.2mm (322 ks), Almandin srdce 4.1mm (280 ks), 
Almandin srdce 3.3mm (266 ks), Almandin srdce 4.5-4.6 (215 ks), Almandin ovál 
6x4mm (107 ks), Almandin srdce 3.5mm (160 ks), Almandin srdce 3.8mm (142 
ks), Almandin srdce 3.4mm (99 ks), Almandin srdce 4.2 (71 ks), Almandin srdce 
4.3mm (55 ks), Almandin srdce 5,- (24 ks), Almandin srdce 2.4 (28 ks), Almandin 
srdce 2.5 (20 ks), Almandin srdce 2.6-2.7 (13 ks), Almandin roh. 5.4x5.4mm (2 ks), 
Almandin srdce 5.5mm (9 ks), Almandin srdce 2.3mm (10 ks), Almandin kul. 
7.3mm (4 ks), Almandin kul. 5.8mm (1 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m113 
Krabice s kameny č. 26, Akvamarin roh. 12x8 (289 ks), Akvamarin roh. 10x7 (130 
ks), Akvamarin roh. 11x7 (97 ks), Akvamarin roh. 9x7 (88 ks), Akvamarin roh. 
13x9 (37 ks), Akvamarin roh. 11x8 (34 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m114 
Krabice s kameny č. 27, Smaragd ovál 8x6 (43 ks), Smaragd sp. ovál 16x10 (141 
ks), Smaragd sp. ovál 16x8 (207 ks), Turmalin ovál 8x6 mm (22 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 



m115 
Krabice s kameny č. 28, Alexandrit kul. 6,- (902 ks), Alexandrit kul. 7,- (388 ks), 
Alexandrit kul. 8,- (163 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m116 Krabice s kameny č. 29, Ametyst kul. 8,- (1134 ks), Ametyst kul. 7,- (748 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m117 
Krabice s kameny č. 30, Turmalin kul. 7,- (506 ks), Turmalin kul. 4,- (1352 ks), 
Turmalin kul. 8,- (169 ks), Turmalin kul. 5,- (72 ks), Turmalin kul. 5mm F. (15 ks), 
Turmalin kul. 3.4 (48 ks), Turmalin kul. 2.5 (53 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m118 
Krabice s kameny č. 31, Akvamarín ovál 16x10 (205 ks), Akvamarín ovál 13x7 (142 
ks), Akvamarín ovál 16x8 (149 ks), Akvamarín ovál 11x7 (112 ks), Akvamarín ovál 
13x8 (90 ks), Akvamarín ovál 11,7.5mm (81 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m119 
Krabice s kameny č. 32, Karneol BFT roh. 20x10 (348 ks), Karneol BFT ovál 12x8 
(199 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m120 Krabice s kameny č. 33, Akvamarín 8hr. 16x9 (270 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m121 
Krabice s kameny č. 34, Rubín kul. 6,- (818 ks), Rubín kul. 6.5 (356 ks), Rubín kul. 
1.90mm (1256 ks), Rubín kul. 2.8 (380 ks), Rubín rossa kul. 6,- (100 ks), Rubín kul. 
2.50mm (112 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m122 

Krabice s kameny č. 35, Padparadza ovál 8x6 (239 ks), Padparadza ovál 12x8mm 
(75 ks), Padparadza ovál 16x10 (21 ks), Padparadza ovál 16x8 (17 ks), Padparadza 
8hr 10x8 (14 ks), Topas žlutý sdrce 4x4 TH (85 ks), Topas žlutý kul. 8mm (30 ks), 
Topas žlutý kul. 6mm TH (53 ks), Topas žlutý kul. 7mm TH (27 ks), Topas žlutý kul. 
4mm TH (45 ks), Topas žlutý kul. 2.50 TH (55 ks), Padparadza kul. 5,- (11 ks), 
Topas žlutý kul. 5mm TH (7 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m123 Krabice s kameny č. 36, Rubín ovál 11x7.5 (88 ks), Rubín ovál 11x7 (176 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m124 
Krabice s kameny č. 37, Smaragd sp. oval 13x8 (321 ks), Smaragd sp. ovál 13x9 
(116 ks), Smaragd sp. ovál 13x7 (33 ks), Smaragd spinel 8hr. 9x7 (26 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m125 Krabice s kameny č. 38, Rubín kul. 9,-. Majetek 



dlužníka 

28.08.2014 

m126 
Krabice s kameny č. 39, Chrysolit 9x9 (117 ks), Chrysolit ovál 14x10 (321 ks), 
Chrysolit ovál 16x10 (112 ks), Chrysolit kul. 7,- (416 ks), Chrysolit roh. 10x5mm 
(63 ks), Chrysolit kul. 8,- (45 ks), Chrysolit carre 4x4 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m127 
Krabice s kameny č. 40, Ametyst roh. 11x8 (80 ks), Ametyst roh. 9x7 (73 ks), 
Ametyst roh. 11x7 (45 ks), Ametyst roh. 10x7 (57 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m128 
Krabice s kameny č. 41, Alexandrit ovál 13x9 (254 ks), Alexandrit ovál 13x7 (208 
ks), Alexandrit ovál 13x8 (125 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m129 

Krabice s kameny č. 42, Ametyst kul. 9,- (653 ks), Ametyst kul. 5,- (442 ks), 
Ametyst kul. 2,5 (388 ks), Ametyst kul. 8mm TH (36 ks), Ametyst srdce 4x4 TH (64 
ks), Ametyst kul. 3,5 (92 ks), Ametyst kul. 4,- (36 ks), Ametyst kul. 6mm TH (27 
ks), Ametyst kul. 4mm TH (49 ks), Ametyst kul. 2.50 TH (76 ks), Ametyst kul. 7mm 
(14 ks), Ametyst kul. 3mm TH (27 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m130 
Krabice s kameny č. 43, Růžové CZ slza 6x4 (70 ks), Rubín ovál 8x6 RDF (382 ks), 
Rubín ovál 8x5 (143 ks), Rubín srdce 8x7 nevrt. (72 ks), Rubín srdce vrt. 8x7 (55 
ks), Rubín slza 6x4 mm (94 ks), Rubín ovál 8x6 RDF (23 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m131 Krabice s kameny č. 44, Turmalín 8hr. 13x8 (112 ks), Turmalín roh. 6x4 (213 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m132 
Krabice s kameny č. 45, Rubín rossa kul. 7,- (468 ks), Rubín kul. 7,- (155 ks), Rubín 
kul. 8,- (31 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m133 
Krabice s kameny č. 46, Turmalín ovál 13x9 (429 ks), Turmalín ovál 13x7 (127 ks), 
Turmalín ovál 14x10 (11 ks), Turmalín ovál 12x8 (2 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m134 Krabice s kameny č. 47, Spinel modrý kul. 4,- (510 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m135 Krabice s kameny č. 48, Kour. topas ovál 14x10 (354 ks). 
Majetek 
dlužníka 



28.08.2014 

m136 Krabice s kameny č. 49, Rubín roh. 12x8 (254 ks), Rubín roh. 11x7 (29 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m137 
Krabice s kameny č. 50, Akvamarín ovál 13x9 (415 ks), Akvamarín ovál 14x6 (178 
ks), Akvamarín ovál 14x1 (94 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m138 
Krabice s kameny č. 51, Rubín roh. 7x5 (232 ks), Rubín roh. 6x4 (92 ks), Rubín 
carre 6x4 (100 ks), Rubín roh. 8x6 (32 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m139 

Krabice s kameny č. 52, Safír modrý kul. 4,- (291 ks), Safír modrý kul. 1.90 mm 
(583 ks), Safír modrý brioleta slza 6x4 (68 ks), Safír modrý ovál 4x3 mm F (63 ks), 
Safír modrý kul. 5,- (37 ks), Safír modrý kul. 1.1 mm (30 ks), Safír modrý kul. 2.70 
(20 ks), Safír modrý kul. 2.5 (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m140 
Krabice s kameny č. 53, Zirkon zelený ovál 13x7 (316 ks), Zirkon zelený kul. 4,- 
(925 ks), Zel. zirkon ovál 12x8 (28 ks), Zel. zirkon kul. 2,5 (133 ks), Zirkon zelený 
srdce 5x5 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m141 
Krabice s kameny č. 54, Topas kour. ovál 16x10 (179 ks), Kour. topas ovál mugl 
16x8 (84 ks), Topas kour. ovál 13x8 (70 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m142 
Krabice s kameny č. 55, Akvamarín 8hr. 8x6 (283 ks), Akvamarín 8hr. 13x8 (133 
ks), Akvamarín srdce 8x7 nevrt. (158 ks), Akvamarín 8hr. 8x5 (146 ks), Akvamarín 
8hr. 11x8 (70 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m143 

Krabice s kameny č. 56, Akvamarín baguete 6x4 mm (529 ks), Akvamarín slza 
briol. 6x4 (138 ks), Akvamarín roh. 10x5 mm (36 ks), Akvamarín roh. 10x6 mm (60 
ks), Akvamarín slza 6x4 mm (96 ks), Akvamarín naveta 10x5 mm (38 ks), 
Akvamarín slza 6x4 mm (89 ks), Akvamarín ovál 8x6 mm (16 ks), Akvamarín 
baguete 8x6 mm (37 ks), Akvamarín ovál 6x2 mm (80 ks), Akvamarín baguete 
5x2.5 (78 ks), Akvamarín roh. 8x6 mm (32 ks), Akvamarín ovál 8x6 (11 ks), 
Akvamarín ovál 4x3 mm F (17 ks), Akvamarín carre 5x5 mm (12 ks), Akvamarín F 
kapka 6x4 (6 ks), Akvamarín carre 4x4 mm (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m144 
Krabice s kameny č. 57, Ametyst ovál 8x5 (110 ks), Ametyst ovál 13x8 (400 ks), 
Ametyst ovál 11x7 (308 ks), Ametyst ovál 13x9 (85 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m145 Krabice s kameny č. 58, Ametyst ovál 14x10 (126 ks), Ametyst ovál 16x8 (79 ks), Majetek 



Ametyst ovál 16x6 (92 ks). dlužníka 

28.08.2014 

m146 Krabice s kameny č. 59, Rubín ovál 14x6 (222 ks), Rubín rossa ovál 13x9 (210 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m147 
Krabice s kameny č. 60, Smaragd sp. kul. 4,- (1440 ks), Smaragd sp. kul. 6,- (585 
ks), Smaragd sp. kul. 5,- (416 ks), Smaragd sp. kul. 8,- (149 ks), Smaragd sp. kul. 
3.5 (302 ks), Smaragd sp. kul. 4.5 (73 ks), Smaragd 2.5 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m148 
Krabice s kameny č. 61, Rubín ovál 13x9 (371 ks), Rubín rossa ovál 13x8 (118 ks), 
Rubín ovál 13x8 mm (16 ks).  

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

 
Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou zmíněné movité věci 
uvedeny. 

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text kupní smlouvy o prodeji movitých věcí, která 
bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. 

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu 
podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by 
vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější 
předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu.  

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy je navrhovaná 
výše ceny.  

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 15.4.2018 
ve 12:00 hod. Prohlídka předmětu prodeje je možná po předchozí telefonické domluvě v sídle 
provozovny insolvenčního správce. 

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:  

i) osobně v sídle vyhlašovatele Mgr. Jan Houser, Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 
(nutno zavolat předem na tel. 222 212 941) 

ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Mgr. Jan 
Houser, advokát, se sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, nejpozději do 
skončení lhůty pro podávání návrhů. 

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.  
 



Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže ("Výběrové řízení 
na prodej movitých věcí 1. PRIMOSSA corporation, a.s.“) a identifikačními údaji navrhovatele 
[název /jméno, sídlo/ bydliště, identifikační číslo /, telefon, popř. i fax nebo email], a na uzavření 
musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí; tak aby bylo 
zřejmé, že obálka byla předána uzavřená, při nesplnění některé z těchto podmínek nebude 
návrh přijat. Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a 
hodinou doručení. Doručiteli bude při převzetí obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím 
přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty. Navrhovatel je současně s návrhem povinen 
předložit toto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, podepsané navrhovatelem na každé jeho 
straně. 

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které 
navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení 
výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen 
uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele 
požadovat náhradu škody. 

Návrh musí obsahovat: 

a) identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele, 
b) cenu, vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo 
škrtány, 
c) pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii 
plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový 
úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny. 

Návrh musí být datován a podepsán. 

Návrh musí být předložen v českém jazyce.   
 
Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům výběrového řízení činí 10 dnů od uplynutí 
lhůty pro podávání návrhů.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit 
výběrové řízení a odmítnout všechny předložené návrhy.  

Vyhodnocení výběrového řízení  
Otevírání obálek se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání 
návrhů. Otevírání obálek je neveřejné. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu činí 10 dnů od 
uplynutí lhůty pro podávání návrhů. V uvedené lhůtě vyhlašovatel oznámení předá k poštovní 
přepravě. 

Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo 
na email uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou.  

 



Vybraný navrhovatel je povinen uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu o prodeji movitých věcí 
a zaplatit kupní cenu za předmět prodeje do 10 dnů od doručení oznámení o přijetí návrhu na 
účet č. 215089081/0600, var. symbol: 4002. Kupní cena je zaplacena řádně a včas, pokud 
nejpozději poslední den uvedené lhůty bude v plné výši připsána na označený bankovní účet. 

Předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán až po úplném zaplacení kupní ceny 
určeným způsobem. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:  

a) dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, 
b) zrušit výběrové řízení,  
c) odmítnout všechny předložené návrhy. 

Změnu podmínek nebo zrušení výběrového řízení zveřejní vyhlašovatel na www.akhouser.cz 

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na 
vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných.  

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat 
vyhlašovatele telefonním č. 222 212 941. 

 
V Praze dne 19.3.2018  

 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Houser,  
insolvenční správce dlužníka 
1. PRIMOSSA corporation, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soupis majetkové podstaty 

Soud:  Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2 

Sp.zn.:  MSPH 91 INS 9852/2014 

Dlužník:  1. PRIMOSSA corporation a.s., IČ: 27241629, Ocelářská 1272/21, 19000, Praha 9, Česká republika 

Ins. správce:  Mgr. Jan Houser, Na Baště sv. Jiří 258/7, 16000 Praha  

 

Nezařazený majetek 

 

P.Č. Název, popis 

Důvod 
sepsání 

Nominální 
hodnota 

Výše 
ocenění 

Vyloučeno 
/ vyňato 

Výše 
zpeněžení 

Poznámka 
Datum 

sepsání 
Oceněno Důvod 

Osoba 
uplatňující 

práva 

 

m88 

Krabice s kameny č. 1, Tygří oko 
mugl kul. 4mm (377 ks), Kameje 
(72 ks), Tygří oko BFT oval 10x8 
(113 ks), Tygří oko mugl ov. 
7x5mm (155 ks), Onyx mugl oval 
10x5 (36 ks), Tygří oko mugl o. 
12x6mm T. (140 ks), Tygří oko 
mugl ov. 10x5mm (31 ks), Onyx 
mugl kul. 4mm (124 ks), Onyx 
mugl oval 5x3 (135 ks), Onyx 
mugl oval 10x8 (71 ks), Onyx 
muhl oval 6x4 (78 ks), Onyx mugl 
oval 8x6mm (62 ks), Tygří oko 
cab. ov. 8x6mm (20 ks), Tygří 
oko mugl oval 5x3 (55 ks), Onyx 
mugl oval 7x5mm (23 ks), Tygří 
oko půlvál. 7x5mm (20 ks), Tygří 
oko mugl oval 6x4 (31 ks), Tygří 
oko mugl ov. 20x5mm (2 
ks),Onyx mugl o. 12x6mm t. (11 
ks).  

Majetek 
dlužníka 

0,00 

7 956,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m89 

Krabice s kameny č. 2, Madony 
porcelán různé P. (543 ks), 
Madony různé (103 ks), Madony 
španělské 22x15mm (122 ks), 
Madona Jezulátko 22x15 zelené 
šaty (73 ks), Madona Jezulátko 
22x15 (70 ks), Madona Jezulátko 
22x15 (68 ks), Madony 
španělské 19x14mm (39 ks), 
Madona Jezulátko 22x15mm 
světlé šaty (6 ks), Nikolaj 
mozaika 27x18 (14 ks), Nikolaj 
mozaika 26x18 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

8 384,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m90 
Krabice s kameny č. 3, Onyx roh 
16x12 tab.nevrt. (150 ks), Onyx 

Majetek 
dlužníka 

0,00 3 503,00 
 

0,00 
 



roh. 12x9 tab. nevrt. (135 ks), 
Onyx roh. 16x8 tab. nevrt. (91 
ks), Onyx kul. 16 tab. 2x vrt (36 
ks), Onyx kul. 13,- (42 ks), Onyx 
8hr. 10x7 tab. (53 ks). 

28.08.2014 Správce 
  

m91 

Krabice s kameny č. 4, 
Chrysopras mugl oval 13x9 (232 
ks), Chrysopras BFT oval 18x10 
(133 ks), Chrysopras BFT kul. 8,- 
(180 ks), Chrysopras mugl oval 
16x8 (69 ks), Chrysopras mugl 
oval 11x8 (88 ks), Chrysopras 
BFT kul. 12,- (44 ks), Chrysopras 
mugl oval 14x8 (6 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 927,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m92 

Krabice s kameny č. 5, Karneol 
oval 16x12 t. nevr. (183 ks), 
Karneol mugl oval 12x7 (265 ks), 
Karneol BFT kul. 12,- (165 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 474,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m93 

Krabice s kameny č. 6, Onyx oval 
18x13 tab nevrt (452 ks), Onyx 
oval 16x12 tab. 1 xvr (85 ks), 
Onyx oval 15x8 tab. nevrt (26 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 478,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m94 

Krabice s kameny č. 7, Opál 
triplet oval 10x8 (81 ks), Opál 
oval 5x3 (76 ks), Opál imitace 
7x5mm (28 ks), Opál triplet kul. 
5mm (18 ks), Opál triplet oval 
8x6mm (3 ks), Opál triplet roh. 
8x6mm (2 ks), Opál naveta 8x4 
(2 ks), Opál triplet 10x6 (2 ks), 
Opál bíly, drahý a mléčný (15 
ks), Opál kul. 3 mugl (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

8 817,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m95 

Krabice s kameny č. 8, Tyrkys 
pr.cab.ov. 12x6 (181 ks), Tyrkys 
pr.cab.ov. 5x3mm (282 ks), 
Avanturin půlovál 10x5 (30 ks), 
Tyrkys pr.cab.ov. 6x4mm (23 ks), 
Tyrkys mugl oval 10x5 (13 ks), 
Donut 30mm, avanturin hned (3 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 186,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m96 

Krabice s kameny č. 9, 
Chrysopras roh. 11x8 t.nev (220 
ks), Chrysopras BFT roh. 15x12 
(77 ks), Chrysopras 8hr. 10x7 
(115 ks), Chrysopras BFT roh. 
11x7 (77 ks), Chrysopras carre 
5x5 (93 ks), Chrysopras roh. 
12x9 (229 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

5 797,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m97 

Krabice s kameny č. 10, Onyx 
roh. 11x8 tab. nevrt. (373 ks), 
Onyx BFT roh. 15x12 (27 ks), 
Onyx roh. BFT 20x10 (21 ks), 
Onyx roh. BFT14x8 (29 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 425,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  



m98 

Krabice s kameny č. 11, Karneol 
mugl oval 16x8 (210 ks), Karneol 
tuporoh 14x14 nev (128 ks), 
Karneol 8hr. 10x7 tab.nevr (146 
ks), Karneol BFT roh. 15x12 (40 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 224,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m99 

Krabice s kameny č. 12, Achát 
zelený ovál 16x8 (35 ks), Achát 
zel.mugl oval 12x6 (272 ks), 
Achát zel. mugl oval 14x10 (85 
ks), Achát zel. mugl oval 11x8 
(105 ks), Achát zel. BFT oval 
10x8 (80 ks), Achát zel. BFT oval 
12x7 (34 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 456,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m100 

Krabice s kameny č. 13, Achát 
zel. roh. 16x8 t.nevr. (213 ks), 
Achát zel. BFT roh. 20x10 (97 
ks), Achát zel. BFT roh. 15x12 
(85 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 370,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m101 

Krabice s kameny č. 14, Spinel 
bílý kul 4.4 (1286 ks), Spinel bílý 
kul 3.6 (1492 ks), Spinel bílý kul 
4.9 (801 ks), Spinel bílý kul 3.3 
(1102 ks), Spinel bílý kul 4.6 (525 
ks), Spinel bílý kul 4.8 (472 ks), 
Spinel bílý kul 4.5 (239 ks), 
Spinel bílý kul 2.8 (423 ks), 
Spinel bílý kul 2.7 (319 ks), 
Spinel bílý kul 3.5 (40 ks), Spinel 
bílý kul 2.6 (44 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

13 486,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m102 

Krabice s kameny č. 15, Safír 
bílý kul. 4.5 (748 ks), Safír bílý 
kul. 3.4 (487 ks), Safír bílý kul. 
4.9 (171 ks), Safír bílý kul. 2.6 
(220 ks), Safír bílý kul. 3.5 (137 
ks), Safír bílý kul. 5.2 (91 ks), 
Safír bílý kul. 3.2 (59 ks), Safír 
bílý kul 2.8 (50 ks), Safír bílý kul. 
5.5 (27 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 980,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m103 

Krabice s kameny č. 16, Tygří 
oko mugl. oval 14x10 (295 ks), 
Tygří oko mugl. oval 13x9 (223 
ks), Tygří oko mugl. oval 16x8 
(135 ks), Tygří oko mugl. oval 
14x8 (130 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

5 481,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m104 

Krabice s kameny č. 17, Tygří 
oko BFT roh. 20x10 (82 ks), 
Tygří oko kul. 16,- (69 ks), Tygří 
oko BFT roh. 16x8 (89 ks), Tygří 
oko mugl. kul. 8,- (77 ks), Tyrkys 
- ss. 13.0 mugl (592 ks), tyrkys - 
ss. 9.00 mugl (224 ks), Tyrkys - 
ss. 7.5 mugl (133 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 907,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m105 
Krabice s kameny č. 18, Rubín 
rossa kul. 2.75mm (7695 ks), 

Majetek 
dlužníka 

0,00 5 596,00 
 

0,00 
 



Zirkon rossa kul. 1.70mm (970 
ks), Zirkon rossa kul. 1.80mm 
(920 ks), Rossa kul. 1.75 (770 
ks), Rubín rossa kul. 2.50mm 
(735 ks), Rubín rossa kul. 
3.25mm (640 ks), Zirkon rossa 
kul. 2.5mm (310 ks), Rubín rossa 
kul. 1.75mm (375 ks), Rubín 
rossa kul. 2.25/pink (340 ks), 
Rubín rossa kul. 1.9mm (350 ks), 
Zirkon rossa kul. 2.10mm (280 
ks), Rubín rossa kul. 2.00mm 
(180 ks), Zirkon rossa kul. 1.6mm 
(112 ks), Rubín rossa kul. 
3.0/pink (10 ks), Rosa pink-
bageta (2 ks). 

28.08.2014 Správce 
  

m106 

Krabice s kameny č. 19, 
Akvamarin 8 hr. 9x9 (500 ks), 
Zirkon champagne 2.75mm 
(4500 ks), Zirkon bílý kul. 
2.75mm (4220 ks), Alexandrit 
kul. 5,- (1328 ks), Zirkon bílý kul. 
3.75 TH (1922 ks), Zirk. ruz. 
nepr. 4hr. 10x10TH (418 ks), 
Alexandrit kul. 4,- (1174 ks), 
Zirkon bílý kul. 2,3 (1922 ks), 
Zirkon bílý kul. 2.75 TH (2224 
ks), Zirkon bílý kul. 2.50mm 
(1733 ks), Zirkon bílý TH.kul 
1,6mm (2236 ks), Alpinit zel. oval 
6x4mm (172 ks), Zirkon bílý kul 
1,10mm (1981 ks), Zirkon bílý 
kul. 2.30 TH (1941 ks), Zirkon 
bílý F kul. 2.80 (951 ks), Zirkon 
bílý kul. 4.50 TH (667 ks), Alpinit 
triangl 6x6x6mm (93 ks), Zirkon 
bílý kul. 1mm D (1421 ks), Zirkon 
bílý kul. 2.40 (1420 ks), Zirk. ruz. 
nepr. 4hr 7x7 TH (324 ks), Zirkon 
bílý kul. 2,4 (852 ks), Achát cer. 
mugl ovál 14x10 (180 ks), 
Akvamarin kul. 1.00m (1399 ks), 
Alexandrit kul. 3,- (310 ks), 
Zirkon champagne kul. 1.90 (948 
ks), Zirkon bílý F. kul. 1,80mm 
(960 ks), Avanturin kulc.vrt.4mm 
(236 ks), Alexandrit kul. 3.5 (480 
ks), Zirk. ruz. nepr.bag. 7x5 TH 
(320 ks), Akvamarin kul. 6,- (163 
ks), Alpinit kul. 5,00mm (97 ks), 
Safír modrý slza 6x4mm (75 ks), 
Akvamarin 8hr. 7x5mm (34 ks), 
Alpinit triangl 5x5x5mm (49 ks), 
Rubín rosa bageta 8x4mm (27 
ks), Rutil kul 2,5 (113 ks), 
Ametyst mugl oval 10x5mm (49 
ks), Zirkon triangl 4x4x4 (93 ks), 
Zirk.ruz.nepr.srd. 15x15TH (26 
ks), Zirkon brown kul. 1.90mm 
(273 ks), Rubín rosa 8hr. 7x5mm 
(35 ks), Akvamarin naveta 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

45 940,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  



16x8mm (9 ks), Zirkon bílý F.kul 
2.50mm (215 ks), Zirkon kul 2.20 
(320 ks), Alpinit kul. 1.75mm oliv. 
(504 ks), Alpinit zel. bageta 6x3 
(54 ks), Alpinit ovál 5x3mm (62 
ks), Zirkon bílý TH. kul. 3,-mm 
(354 ks), Zirkon champagne kul. 
3.25 (325 ks), Alpinit zel. naveta 
16x8mm (9 ks), Akvamarin 
bageta 7x5mm (18 ks), Zirkon 
bilý baguete 10x6 (62 ks), 
Karneol půlvál. 7x5 (124 ks), 
Alpinit zel. kul. 3,00mm (166 ks), 
Rutil kul 2,- (67 ks), Zirkon 
F.kul.2.70 (210 ks), Alpinit zel. 
8hr. 7x5 (32 ks), Zirkon slza 
brioleta 9x6 (24 ks), Akvamarín 
kul. 6.5mm (19 ks), 
Zirk.ruz.nepr.srd.8x8 TH (53 ks), 
Zirkon roh. 10x6mm (43 ks), 
Zirkon bílý kul. 2.50mm (160 ks), 
Zirkon bílý kul. 2.75 (160 ks), 
Rubín rosa bageta 5x2.5mm (29 
ks), Alpinit zel. bagetta 4x2 (40 
ks), Rubín rossa slza 6x4mm (70 
ks), Tyrkyz cab.o. 10x8mm (35 
ks), Zirkon bílý TH.kul. 1,9mm 
(206 ks), Zirkon slza brioleta 6x4 
(24 ks), Akvamarin kul. 8,- (24 
ks), Zirkon bílý kul. 2,25mm (145 
ks), Alpinit 8hr. 5x3mm (18 ks), 
DIL gren kul. 1,5mm (191 ks), 
Zirkon kul. 2.00mm (90 ks), 
Zirkon bílý kul. 3.00mm (52 ks), 
Rubín-Fianit kul. 3.0 (45 ks), 
Zirkon brown kul. 3.25mm (47 
ks), Rubín rossa carre 3x3mm 
(35 ks), Zirkon bolý srdce 5x5 TH 
(21 ks), Zirkon kul. 5.5mm (20 
ks), Alexandrit kul. 2.5 (84 ks), 
Safír bílý kul. 4.6 (32 ks), 
Nanocrystal zel.kul. 1.30mm (94 
ks), Rubín rossa bageta 7x5mm 
(5 ks), Zirkon bílý ovál 14x10mm 
(5 ks), Alpinit slza 7x5mm zel. (6 
ks), Zirkon bílý kul. 4.00mm (35 
ks), Alpinit ovál 7x5mm (6 ks), 
Zirkon slza 10x7mm (5 ks), 
Zirkon champ. carre 8x8mm (8 
ks), Zirkon kul. 1.9 (35 ks), Alpinit 
zel. slza 10x7 (2 ks), Zirkon bílý 
F. kul. 2.10mm (30 ks), Zirkon 
bílý F. kul. 1,70mm (30 ks), 
Zirkon bílý kul. 1,40mm (54 ks), 
Zirkon kul. 2.1 (15 ks), Zirkon bílý 
kul. 4.75mm (6 ks), Zirkon ovál 
10x8 (1 ks), Zirkon champ. carre 
5x5mm (3 ks), Krabice grandle 
(10 ks). 

m107 
Krabice s kameny č. 20, Kunzit 
kul. 9,- (216 ks), Kunzit kul. 6,- 

Majetek 
dlužníka 

0,00 7 762,00 
 

0,00 
 



(676 ks), Kunzit kul. 7,- (281 ks), 
Kunzit kul. 5,- (456 ks), Kunzit 
kul. 4,- (568 ks), Kunzit kul. 8,- 
(91 ks), Kunzit kul. 2.8 (255 ks), 
Kunzit kul. 3.5 (71 ks), Kunzit kul. 
4.5 (45 ks). 

28.08.2014 Správce 
  

m108 

Krabice s kameny č. 21, Djevalite 
kul. 2,8 (4010 ks), Djevalite kul. 
3,4 (921 ks), Djevalite kul. 3,3 
(897 ks), Djevalite kul. 3,6 (715 
ks), Djevalite kul. 3.1 (1123 ks), 
Djevalite kul. 3,2 (655 ks), 
Djevalite kul. 1,7 (1249 ks), 
Djevalite kul. 3,5 (323 ks), 
Djevalite kul. 2,7 (487 ks), 
Djevalite kul. 2,7 (128 ks), 
Djevalite kul. 1.8 (153 ks), 
Djevalite kul. 4,5 (22 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

25 233,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m109 

Krabice s kameny č. 22, Tygří 
oko mugl. ovál 12x8 (78 ks), 
Tygří oko ovál 16x12 (87 ks), 
Tygří oko BFT ovál 18x10 (120 
ks), Tygří oko mg. ov. 11,5x8,5 
(45 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 980,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m110 

Krabice s kameny č. 23, Achát 
čern.roh. 16x8 t.nevr (165 ks), 
Achát cer. BFT roh. 20x10 (96 
ks), Achát cer. BFT roh. 15x12 
(86 ks), Achát cer. srdce 20x20 
navr (9 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 894,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m111 

Krabice s kameny č. 24, 
Alexandrit ovál 16x10 (168 ks), 
Alexandrit ovál 14x10 (97 ks), 
Alexandrit ovál 16x8 (21 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 430,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m112 

Krabice s kameny č. 25, 
Almandin srdce 3.9mm (457 ks), 
Almandin ovál 5x3mm (253 ks), 
Almandin srdce 3-3.2mm (322 
ks), Almandin srdce 4.1mm (280 
ks), Almandin srdce 3.3mm (266 
ks), Almandin srdce 4.5-4.6 (215 
ks), Almandin ovál 6x4mm (107 
ks), Almandin srdce 3.5mm (160 
ks), Almandin srdce 3.8mm (142 
ks), Almandin srdce 3.4mm (99 
ks), Almandin srdce 4.2 (71 ks), 
Almandin srdce 4.3mm (55 ks), 
Almandin srdce 5,- (24 ks), 
Almandin srdce 2.4 (28 ks), 
Almandin srdce 2.5 (20 ks), 
Almandin srdce 2.6-2.7 (13 ks), 
Almandin roh. 5.4x5.4mm (2 ks), 
Almandin srdce 5.5mm (9 ks), 
Almandin srdce 2.3mm (10 ks), 
Almandin kul. 7.3mm (4 ks), 
Almandin kul. 5.8mm (1 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

7 896,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  



m113 

Krabice s kameny č. 26, 
Akvamarin roh. 12x8 (289 ks), 
Akvamarin roh. 10x7 (130 ks), 
Akvamarin roh. 11x7 (97 ks), 
Akvamarin roh. 9x7 (88 ks), 
Akvamarin roh. 13x9 (37 ks), 
Akvamarin roh. 11x8 (34 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 700,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m114 

Krabice s kameny č. 27, 
Smaragd ovál 8x6 (43 ks), 
Smaragd sp. ovál 16x10 (141 
ks), Smaragd sp. ovál 16x8 (207 
ks), Turmalin ovál 8x6 mm (22 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 850,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m115 

Krabice s kameny č. 28, 
Alexandrit kul. 6,- (902 ks), 
Alexandrit kul. 7,- (388 ks), 
Alexandrit kul. 8,- (163 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

5 812,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m116 
Krabice s kameny č. 29, Ametyst 
kul. 8,- (1134 ks), Ametyst kul. 
7,- (748 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

5 646,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m117 

Krabice s kameny č. 30, Turmalin 
kul. 7,- (506 ks), Turmalin kul. 4,- 
(1352 ks), Turmalin kul. 8,- (169 
ks), Turmalin kul. 5,- (72 ks), 
Turmalin kul. 5mm F. (15 ks), 
Turmalin kul. 3.4 (48 ks), 
Turmalin kul. 2.5 (53 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

5 240,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m118 

Krabice s kameny č. 31, 
Akvamarín ovál 16x10 (205 ks), 
Akvamarín ovál 13x7 (142 ks), 
Akvamarín ovál 16x8 (149 ks), 
Akvamarín ovál 11x7 (112 ks), 
Akvamarín ovál 13x8 (90 ks), 
Akvamarín ovál 11,7.5mm (81 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 901,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m119 
Krabice s kameny č. 32, Karneol 
BFT roh. 20x10 (348 ks), Karneol 
BFT ovál 12x8 (199 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 431,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m120 
Krabice s kameny č. 33, 
Akvamarín 8hr. 16x9 (270 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 620,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m121 

Krabice s kameny č. 34, Rubín 
kul. 6,- (818 ks), Rubín kul. 6.5 
(356 ks), Rubín kul. 1.90mm 
(1256 ks), Rubín kul. 2.8 (380 
ks), Rubín rossa kul. 6,- (100 ks), 
Rubín kul. 2.50mm (112 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

6 690,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m122 
Krabice s kameny č. 35, 
Padparadza ovál 8x6 (239 ks), 

Majetek 
dlužníka 

0,00 2 147,00 
 

0,00 
 



Padparadza ovál 12x8mm (75 
ks), Padparadza ovál 16x10 (21 
ks), Padparadza ovál 16x8 (17 
ks), Padparadza 8hr 10x8 (14 
ks), Topas žlutý sdrce 4x4 TH 
(85 ks), Topas žlutý kul. 8mm (30 
ks), Topas žlutý kul. 6mm TH (53 
ks), Topas žlutý kul. 7mm TH (27 
ks), Topas žlutý kul. 4mm TH (45 
ks), Topas žlutý kul. 2.50 TH (55 
ks), Padparadza kul. 5,- (11 ks), 
Topas žlutý kul. 5mm TH (7 ks). 

28.08.2014 Správce 
  

m123 
Krabice s kameny č. 36, Rubín 
ovál 11x7.5 (88 ks), Rubín ovál 
11x7 (176 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 056,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m124 

Krabice s kameny č. 37, 
Smaragd sp. oval 13x8 (321 ks), 
Smaragd sp. ovál 13x9 (116 ks), 
Smaragd sp. ovál 13x7 (33 ks), 
Smaragd spinel 8hr. 9x7 (26 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 514,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m125 
Krabice s kameny č. 38, Rubín 
kul. 9,-. 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 116,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m126 

Krabice s kameny č. 39, Chrysolit 
9x9 (117 ks), Chrysolit ovál 
14x10 (321 ks), Chrysolit ovál 
16x10 (112 ks), Chrysolit kul. 7,- 
(416 ks), Chrysolit roh. 10x5mm 
(63 ks), Chrysolit kul. 8,- (45 ks), 
Chrysolit carre 4x4 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 452,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m127 

Krabice s kameny č. 40, Ametyst 
roh. 11x8 (80 ks), Ametyst roh. 
9x7 (73 ks), Ametyst roh. 11x7 
(45 ks), Ametyst roh. 10x7 (57 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 304,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m128 

Krabice s kameny č. 41, 
Alexandrit ovál 13x9 (254 ks), 
Alexandrit ovál 13x7 (208 ks), 
Alexandrit ovál 13x8 (125 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 348,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m129 

Krabice s kameny č. 42, Ametyst 
kul. 9,- (653 ks), Ametyst kul. 5,- 
(442 ks), Ametyst kul. 2,5 (388 
ks), Ametyst kul. 8mm TH (36 
ks), Ametyst srdce 4x4 TH (64 
ks), Ametyst kul. 3,5 (92 ks), 
Ametyst kul. 4,- (36 ks), Ametyst 
kul. 6mm TH (27 ks), Ametyst 
kul. 4mm TH (49 ks), Ametyst 
kul. 2.50 TH (76 ks), Ametyst kul. 
7mm (14 ks), Ametyst kul. 3mm 
TH (27 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

6 024,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  



m130 

Krabice s kameny č. 43, Růžové 
CZ slza 6x4 (70 ks), Rubín ovál 
8x6 RDF (382 ks), Rubín ovál 
8x5 (143 ks), Rubín srdce 8x7 
nevrt. (72 ks), Rubín srdce vrt. 
8x7 (55 ks), Rubín slza 6x4 mm 
(94 ks), Rubín ovál 8x6 RDF (23 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 101,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m131 
Krabice s kameny č. 44, 
Turmalín 8hr. 13x8 (112 ks), 
Turmalín roh. 6x4 (213 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 412,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m132 

Krabice s kameny č. 45, Rubín 
rossa kul. 7,- (468 ks), Rubín kul. 
7,- (155 ks), Rubín kul. 8,- (31 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 647,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m133 

Krabice s kameny č. 46, 
Turmalín ovál 13x9 (429 ks), 
Turmalín ovál 13x7 (127 ks), 
Turmalín ovál 14x10 (11 ks), 
Turmalín ovál 12x8 (2 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 856,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m134 
Krabice s kameny č. 47, Spinel 
modrý kul. 4,- (510 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 530,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m135 
Krabice s kameny č. 48, Kour. 
topas ovál 14x10 (354 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 770,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m136 
Krabice s kameny č. 49, Rubín 
roh. 12x8 (254 ks), Rubín roh. 
11x7 (29 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 386,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m137 

Krabice s kameny č. 50, 
Akvamarín ovál 13x9 (415 ks), 
Akvamarín ovál 14x6 (178 ks), 
Akvamarín ovál 14x1 (94 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

3 435,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m138 

Krabice s kameny č. 51, Rubín 
roh. 7x5 (232 ks), Rubín roh. 6x4 
(92 ks), Rubín carre 6x4 (100 
ks), Rubín roh. 8x6 (32 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 664,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m139 

Krabice s kameny č. 52, Safír 
modrý kul. 4,- (291 ks), Safír 
modrý kul. 1.90 mm (583 ks), 
Safír modrý brioleta slza 6x4 (68 
ks), Safír modrý ovál 4x3 mm F 
(63 ks), Safír modrý kul. 5,- (37 
ks), Safír modrý kul. 1.1 mm (30 
ks), Safír modrý kul. 2.70 (20 ks), 
Safír modrý kul. 2.5 (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 386,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m140 Krabice s kameny č. 53, Zirkon Majetek 0,00 4 164,00 
 

0,00 
 



zelený ovál 13x7 (316 ks), Zirkon 
zelený kul. 4,- (925 ks), Zel. 
zirkon ovál 12x8 (28 ks), Zel. 
zirkon kul. 2,5 (133 ks), Zirkon 
zelený srdce 5x5 (10 ks). 

dlužníka 

28.08.2014 Správce 
  

m141 

Krabice s kameny č. 54, Topas 
kour. ovál 16x10 (179 ks), Kour. 
topas ovál mugl 16x8 (84 ks), 
Topas kour. ovál 13x8 (70 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 928,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m142 

Krabice s kameny č. 55, 
Akvamarín 8hr. 8x6 (283 ks), 
Akvamarín 8hr. 13x8 (133 ks), 
Akvamarín srdce 8x7 nevrt. (158 
ks), Akvamarín 8hr. 8x5 (146 ks), 
Akvamarín 8hr. 11x8 (70 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 153,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m143 

Krabice s kameny č. 56, 
Akvamarín baguete 6x4 mm (529 
ks), Akvamarín slza briol. 6x4 
(138 ks), Akvamarín roh. 10x5 
mm (36 ks), Akvamarín roh. 10x6 
mm (60 ks), Akvamarín slza 6x4 
mm (96 ks), Akvamarín naveta 
10x5 mm (38 ks), Akvamarín slza 
6x4 mm (89 ks), Akvamarín ovál 
8x6 mm (16 ks), Akvamarín 
baguete 8x6 mm (37 ks), 
Akvamarín ovál 6x2 mm (80 ks), 
Akvamarín baguete 5x2.5 (78 
ks), Akvamarín roh. 8x6 mm (32 
ks), Akvamarín ovál 8x6 (11 ks), 
Akvamarín ovál 4x3 mm F (17 
ks), Akvamarín carre 5x5 mm (12 
ks), Akvamarín F kapka 6x4 (6 
ks), Akvamarín carre 4x4 mm (3 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 550,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m144 

Krabice s kameny č. 57, Ametyst 
ovál 8x5 (110 ks), Ametyst ovál 
13x8 (400 ks), Ametyst ovál 11x7 
(308 ks), Ametyst ovál 13x9 (85 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

4 405,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m145 

Krabice s kameny č. 58, Ametyst 
ovál 14x10 (126 ks), Ametyst 
ovál 16x8 (79 ks), Ametyst ovál 
16x6 (92 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

1 485,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m146 
Krabice s kameny č. 59, Rubín 
ovál 14x6 (222 ks), Rubín rossa 
ovál 13x9 (210 ks). 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 160,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  

m147 

Krabice s kameny č. 60, 
Smaragd sp. kul. 4,- (1440 ks), 
Smaragd sp. kul. 6,- (585 ks), 
Smaragd sp. kul. 5,- (416 ks), 
Smaragd sp. kul. 8,- (149 ks), 
Smaragd sp. kul. 3.5 (302 ks), 
Smaragd sp. kul. 4.5 (73 ks), 

Majetek 
dlužníka 

0,00 

6 321,00 
 

0,00 

 
28.08.2014 Správce 

  



Smaragd 2.5 (10 ks). 

m148 

Krabice s kameny č. 61, Rubín 
ovál 13x9 (371 ks), Rubín rossa 
ovál 13x8 (118 ks), Rubín ovál 
13x8 mm (16 ks).  

Majetek 
dlužníka 

0,00 

2 275,00 
 

0,00 

 28.08.2014 Správce 
  

29.08.2014 
   

Celkem: 
 

0,00 298 064,00 
 

0,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÉ VĚCI 

 

Smluvní strany:  

 
Mgr. Jan Houser, se dílem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, IČ 01337696, jako insolvenční 
správce dlužníka 1. PRIMOSSA corporation a.s., se sídlem Praha 9, Ocelářská 1272/21, IČ 272 
41 629 
(dále jen „Prodávající“) 
 
a 
 
... 
(dále jen „Kupující“) 
 
 

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující 
Kupní smlouvu o prodeji movité věci: 

 
 

Článek I. 
 

1.1 Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2014 č. j. MSPH 91 INS 9852/2014-A-
14 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurz na 1. PRIMOSSA corporation a.s., se sídlem Praha 9, 
Ocelářská 1272/21, IČ 272 41 629 (dále jen „Dlužník“) a insolvenčním správcem byl ustanoven 
Prodávající. 

1.2 Předmětem prodeje jsou následující movité věci uvedená v soupisu majetkové podstaty 
pod položkami m88 – m148 (dále jen „Předmět prodeje“): 

P.Č. Název, popis 

Důvod 
sepsání 

Datum 
sepsání 

 

m88 

Krabice s kameny č. 1, Tygří oko mugl kul. 4mm (377 ks), Kameje (72 ks), Tygří 
oko BFT oval 10x8 (113 ks), Tygří oko mugl ov. 7x5mm (155 ks), Onyx mugl oval 
10x5 (36 ks), Tygří oko mugl o. 12x6mm T. (140 ks), Tygří oko mugl ov. 10x5mm 
(31 ks), Onyx mugl kul. 4mm (124 ks), Onyx mugl oval 5x3 (135 ks), Onyx mugl 
oval 10x8 (71 ks), Onyx muhl oval 6x4 (78 ks), Onyx mugl oval 8x6mm (62 ks), 
Tygří oko cab. ov. 8x6mm (20 ks), Tygří oko mugl oval 5x3 (55 ks), Onyx mugl oval 
7x5mm (23 ks), Tygří oko půlvál. 7x5mm (20 ks), Tygří oko mugl oval 6x4 (31 ks), 
Tygří oko mugl ov. 20x5mm (2 ks),Onyx mugl o. 12x6mm t. (11 ks).  

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m89 Krabice s kameny č. 2, Madony porcelán různé P. (543 ks), Madony různé (103 Majetek 



ks), Madony španělské 22x15mm (122 ks), Madona Jezulátko 22x15 zelené šaty 
(73 ks), Madona Jezulátko 22x15 (70 ks), Madona Jezulátko 22x15 (68 ks), 
Madony španělské 19x14mm (39 ks), Madona Jezulátko 22x15mm světlé šaty (6 
ks), Nikolaj mozaika 27x18 (14 ks), Nikolaj mozaika 26x18 (10 ks). 

dlužníka 

28.08.2014 

m90 
Krabice s kameny č. 3, Onyx roh 16x12 tab.nevrt. (150 ks), Onyx roh. 12x9 tab. 
nevrt. (135 ks), Onyx roh. 16x8 tab. nevrt. (91 ks), Onyx kul. 16 tab. 2x vrt (36 ks), 
Onyx kul. 13,- (42 ks), Onyx 8hr. 10x7 tab. (53 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m91 

Krabice s kameny č. 4, Chrysopras mugl oval 13x9 (232 ks), Chrysopras BFT oval 
18x10 (133 ks), Chrysopras BFT kul. 8,- (180 ks), Chrysopras mugl oval 16x8 (69 
ks), Chrysopras mugl oval 11x8 (88 ks), Chrysopras BFT kul. 12,- (44 ks), 
Chrysopras mugl oval 14x8 (6 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m92 
Krabice s kameny č. 5, Karneol oval 16x12 t. nevr. (183 ks), Karneol mugl oval 
12x7 (265 ks), Karneol BFT kul. 12,- (165 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m93 
Krabice s kameny č. 6, Onyx oval 18x13 tab nevrt (452 ks), Onyx oval 16x12 tab. 1 
xvr (85 ks), Onyx oval 15x8 tab. nevrt (26 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m94 

Krabice s kameny č. 7, Opál triplet oval 10x8 (81 ks), Opál oval 5x3 (76 ks), Opál 
imitace 7x5mm (28 ks), Opál triplet kul. 5mm (18 ks), Opál triplet oval 8x6mm (3 
ks), Opál triplet roh. 8x6mm (2 ks), Opál naveta 8x4 (2 ks), Opál triplet 10x6 (2 
ks), Opál bíly, drahý a mléčný (15 ks), Opál kul. 3 mugl (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m95 
Krabice s kameny č. 8, Tyrkys pr.cab.ov. 12x6 (181 ks), Tyrkys pr.cab.ov. 5x3mm 
(282 ks), Avanturin půlovál 10x5 (30 ks), Tyrkys pr.cab.ov. 6x4mm (23 ks), Tyrkys 
mugl oval 10x5 (13 ks), Donut 30mm, avanturin hned (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m96 
Krabice s kameny č. 9, Chrysopras roh. 11x8 t.nev (220 ks), Chrysopras BFT roh. 
15x12 (77 ks), Chrysopras 8hr. 10x7 (115 ks), Chrysopras BFT roh. 11x7 (77 ks), 
Chrysopras carre 5x5 (93 ks), Chrysopras roh. 12x9 (229 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m97 
Krabice s kameny č. 10, Onyx roh. 11x8 tab. nevrt. (373 ks), Onyx BFT roh. 15x12 
(27 ks), Onyx roh. BFT 20x10 (21 ks), Onyx roh. BFT14x8 (29 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m98 
Krabice s kameny č. 11, Karneol mugl oval 16x8 (210 ks), Karneol tuporoh 14x14 
nev (128 ks), Karneol 8hr. 10x7 tab.nevr (146 ks), Karneol BFT roh. 15x12 (40 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m99 
Krabice s kameny č. 12, Achát zelený ovál 16x8 (35 ks), Achát zel.mugl oval 12x6 
(272 ks), Achát zel. mugl oval 14x10 (85 ks), Achát zel. mugl oval 11x8 (105 ks), 

Majetek 
dlužníka 



Achát zel. BFT oval 10x8 (80 ks), Achát zel. BFT oval 12x7 (34 ks). 28.08.2014 

m100 
Krabice s kameny č. 13, Achát zel. roh. 16x8 t.nevr. (213 ks), Achát zel. BFT roh. 
20x10 (97 ks), Achát zel. BFT roh. 15x12 (85 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m101 

Krabice s kameny č. 14, Spinel bílý kul 4.4 (1286 ks), Spinel bílý kul 3.6 (1492 ks), 
Spinel bílý kul 4.9 (801 ks), Spinel bílý kul 3.3 (1102 ks), Spinel bílý kul 4.6 (525 
ks), Spinel bílý kul 4.8 (472 ks), Spinel bílý kul 4.5 (239 ks), Spinel bílý kul 2.8 (423 
ks), Spinel bílý kul 2.7 (319 ks), Spinel bílý kul 3.5 (40 ks), Spinel bílý kul 2.6 (44 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m102 

Krabice s kameny č. 15, Safír bílý kul. 4.5 (748 ks), Safír bílý kul. 3.4 (487 ks), Safír 
bílý kul. 4.9 (171 ks), Safír bílý kul. 2.6 (220 ks), Safír bílý kul. 3.5 (137 ks), Safír 
bílý kul. 5.2 (91 ks), Safír bílý kul. 3.2 (59 ks), Safír bílý kul 2.8 (50 ks), Safír bílý kul. 
5.5 (27 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m103 
Krabice s kameny č. 16, Tygří oko mugl. oval 14x10 (295 ks), Tygří oko mugl. oval 
13x9 (223 ks), Tygří oko mugl. oval 16x8 (135 ks), Tygří oko mugl. oval 14x8 (130 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m104 
Krabice s kameny č. 17, Tygří oko BFT roh. 20x10 (82 ks), Tygří oko kul. 16,- (69 
ks), Tygří oko BFT roh. 16x8 (89 ks), Tygří oko mugl. kul. 8,- (77 ks), Tyrkys - ss. 
13.0 mugl (592 ks), tyrkys - ss. 9.00 mugl (224 ks), Tyrkys - ss. 7.5 mugl (133 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m105 

Krabice s kameny č. 18, Rubín rossa kul. 2.75mm (7695 ks), Zirkon rossa kul. 
1.70mm (970 ks), Zirkon rossa kul. 1.80mm (920 ks), Rossa kul. 1.75 (770 ks), 
Rubín rossa kul. 2.50mm (735 ks), Rubín rossa kul. 3.25mm (640 ks), Zirkon rossa 
kul. 2.5mm (310 ks), Rubín rossa kul. 1.75mm (375 ks), Rubín rossa kul. 2.25/pink 
(340 ks), Rubín rossa kul. 1.9mm (350 ks), Zirkon rossa kul. 2.10mm (280 ks), 
Rubín rossa kul. 2.00mm (180 ks), Zirkon rossa kul. 1.6mm (112 ks), Rubín rossa 
kul. 3.0/pink (10 ks), Rosa pink-bageta (2 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m106 

Krabice s kameny č. 19, Akvamarin 8 hr. 9x9 (500 ks), Zirkon champagne 2.75mm 
(4500 ks), Zirkon bílý kul. 2.75mm (4220 ks), Alexandrit kul. 5,- (1328 ks), Zirkon 
bílý kul. 3.75 TH (1922 ks), Zirk. ruz. nepr. 4hr. 10x10TH (418 ks), Alexandrit kul. 
4,- (1174 ks), Zirkon bílý kul. 2,3 (1922 ks), Zirkon bílý kul. 2.75 TH (2224 ks), 
Zirkon bílý kul. 2.50mm (1733 ks), Zirkon bílý TH.kul 1,6mm (2236 ks), Alpinit zel. 
oval 6x4mm (172 ks), Zirkon bílý kul 1,10mm (1981 ks), Zirkon bílý kul. 2.30 TH 
(1941 ks), Zirkon bílý F kul. 2.80 (951 ks), Zirkon bílý kul. 4.50 TH (667 ks), Alpinit 
triangl 6x6x6mm (93 ks), Zirkon bílý kul. 1mm D (1421 ks), Zirkon bílý kul. 2.40 
(1420 ks), Zirk. ruz. nepr. 4hr 7x7 TH (324 ks), Zirkon bílý kul. 2,4 (852 ks), Achát 
cer. mugl ovál 14x10 (180 ks), Akvamarin kul. 1.00m (1399 ks), Alexandrit kul. 3,- 
(310 ks), Zirkon champagne kul. 1.90 (948 ks), Zirkon bílý F. kul. 1,80mm (960 ks), 
Avanturin kulc.vrt.4mm (236 ks), Alexandrit kul. 3.5 (480 ks), Zirk. ruz. nepr.bag. 
7x5 TH (320 ks), Akvamarin kul. 6,- (163 ks), Alpinit kul. 5,00mm (97 ks), Safír 
modrý slza 6x4mm (75 ks), Akvamarin 8hr. 7x5mm (34 ks), Alpinit triangl 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 



5x5x5mm (49 ks), Rubín rosa bageta 8x4mm (27 ks), Rutil kul 2,5 (113 ks), 
Ametyst mugl oval 10x5mm (49 ks), Zirkon triangl 4x4x4 (93 ks), Zirk.ruz.nepr.srd. 
15x15TH (26 ks), Zirkon brown kul. 1.90mm (273 ks), Rubín rosa 8hr. 7x5mm (35 
ks), Akvamarin naveta 16x8mm (9 ks), Zirkon bílý F.kul 2.50mm (215 ks), Zirkon 
kul 2.20 (320 ks), Alpinit kul. 1.75mm oliv. (504 ks), Alpinit zel. bageta 6x3 (54 ks), 
Alpinit ovál 5x3mm (62 ks), Zirkon bílý TH. kul. 3,-mm (354 ks), Zirkon champagne 
kul. 3.25 (325 ks), Alpinit zel. naveta 16x8mm (9 ks), Akvamarin bageta 7x5mm 
(18 ks), Zirkon bilý baguete 10x6 (62 ks), Karneol půlvál. 7x5 (124 ks), Alpinit zel. 
kul. 3,00mm (166 ks), Rutil kul 2,- (67 ks), Zirkon F.kul.2.70 (210 ks), Alpinit zel. 
8hr. 7x5 (32 ks), Zirkon slza brioleta 9x6 (24 ks), Akvamarín kul. 6.5mm (19 ks), 
Zirk.ruz.nepr.srd.8x8 TH (53 ks), Zirkon roh. 10x6mm (43 ks), Zirkon bílý kul. 
2.50mm (160 ks), Zirkon bílý kul. 2.75 (160 ks), Rubín rosa bageta 5x2.5mm (29 
ks), Alpinit zel. bagetta 4x2 (40 ks), Rubín rossa slza 6x4mm (70 ks), Tyrkyz cab.o. 
10x8mm (35 ks), Zirkon bílý TH.kul. 1,9mm (206 ks), Zirkon slza brioleta 6x4 (24 
ks), Akvamarin kul. 8,- (24 ks), Zirkon bílý kul. 2,25mm (145 ks), Alpinit 8hr. 
5x3mm (18 ks), DIL gren kul. 1,5mm (191 ks), Zirkon kul. 2.00mm (90 ks), Zirkon 
bílý kul. 3.00mm (52 ks), Rubín-Fianit kul. 3.0 (45 ks), Zirkon brown kul. 3.25mm 
(47 ks), Rubín rossa carre 3x3mm (35 ks), Zirkon bolý srdce 5x5 TH (21 ks), Zirkon 
kul. 5.5mm (20 ks), Alexandrit kul. 2.5 (84 ks), Safír bílý kul. 4.6 (32 ks), 
Nanocrystal zel.kul. 1.30mm (94 ks), Rubín rossa bageta 7x5mm (5 ks), Zirkon bílý 
ovál 14x10mm (5 ks), Alpinit slza 7x5mm zel. (6 ks), Zirkon bílý kul. 4.00mm (35 
ks), Alpinit ovál 7x5mm (6 ks), Zirkon slza 10x7mm (5 ks), Zirkon champ. carre 
8x8mm (8 ks), Zirkon kul. 1.9 (35 ks), Alpinit zel. slza 10x7 (2 ks), Zirkon bílý F. kul. 
2.10mm (30 ks), Zirkon bílý F. kul. 1,70mm (30 ks), Zirkon bílý kul. 1,40mm (54 
ks), Zirkon kul. 2.1 (15 ks), Zirkon bílý kul. 4.75mm (6 ks), Zirkon ovál 10x8 (1 ks), 
Zirkon champ. carre 5x5mm (3 ks), Krabice grandle (10 ks). 

m107 
Krabice s kameny č. 20, Kunzit kul. 9,- (216 ks), Kunzit kul. 6,- (676 ks), Kunzit kul. 
7,- (281 ks), Kunzit kul. 5,- (456 ks), Kunzit kul. 4,- (568 ks), Kunzit kul. 8,- (91 ks), 
Kunzit kul. 2.8 (255 ks), Kunzit kul. 3.5 (71 ks), Kunzit kul. 4.5 (45 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m108 

Krabice s kameny č. 21, Djevalite kul. 2,8 (4010 ks), Djevalite kul. 3,4 (921 ks), 
Djevalite kul. 3,3 (897 ks), Djevalite kul. 3,6 (715 ks), Djevalite kul. 3.1 (1123 ks), 
Djevalite kul. 3,2 (655 ks), Djevalite kul. 1,7 (1249 ks), Djevalite kul. 3,5 (323 ks), 
Djevalite kul. 2,7 (487 ks), Djevalite kul. 2,7 (128 ks), Djevalite kul. 1.8 (153 ks), 
Djevalite kul. 4,5 (22 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m109 
Krabice s kameny č. 22, Tygří oko mugl. ovál 12x8 (78 ks), Tygří oko ovál 16x12 
(87 ks), Tygří oko BFT ovál 18x10 (120 ks), Tygří oko mg. ov. 11,5x8,5 (45 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m110 
Krabice s kameny č. 23, Achát čern.roh. 16x8 t.nevr (165 ks), Achát cer. BFT roh. 
20x10 (96 ks), Achát cer. BFT roh. 15x12 (86 ks), Achát cer. srdce 20x20 navr (9 
ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m111 
Krabice s kameny č. 24, Alexandrit ovál 16x10 (168 ks), Alexandrit ovál 14x10 (97 
ks), Alexandrit ovál 16x8 (21 ks). 

Majetek 
dlužníka 



28.08.2014 

m112 

Krabice s kameny č. 25, Almandin srdce 3.9mm (457 ks), Almandin ovál 5x3mm 
(253 ks), Almandin srdce 3-3.2mm (322 ks), Almandin srdce 4.1mm (280 ks), 
Almandin srdce 3.3mm (266 ks), Almandin srdce 4.5-4.6 (215 ks), Almandin ovál 
6x4mm (107 ks), Almandin srdce 3.5mm (160 ks), Almandin srdce 3.8mm (142 
ks), Almandin srdce 3.4mm (99 ks), Almandin srdce 4.2 (71 ks), Almandin srdce 
4.3mm (55 ks), Almandin srdce 5,- (24 ks), Almandin srdce 2.4 (28 ks), Almandin 
srdce 2.5 (20 ks), Almandin srdce 2.6-2.7 (13 ks), Almandin roh. 5.4x5.4mm (2 ks), 
Almandin srdce 5.5mm (9 ks), Almandin srdce 2.3mm (10 ks), Almandin kul. 
7.3mm (4 ks), Almandin kul. 5.8mm (1 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m113 
Krabice s kameny č. 26, Akvamarin roh. 12x8 (289 ks), Akvamarin roh. 10x7 (130 
ks), Akvamarin roh. 11x7 (97 ks), Akvamarin roh. 9x7 (88 ks), Akvamarin roh. 
13x9 (37 ks), Akvamarin roh. 11x8 (34 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m114 
Krabice s kameny č. 27, Smaragd ovál 8x6 (43 ks), Smaragd sp. ovál 16x10 (141 
ks), Smaragd sp. ovál 16x8 (207 ks), Turmalin ovál 8x6 mm (22 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m115 
Krabice s kameny č. 28, Alexandrit kul. 6,- (902 ks), Alexandrit kul. 7,- (388 ks), 
Alexandrit kul. 8,- (163 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m116 Krabice s kameny č. 29, Ametyst kul. 8,- (1134 ks), Ametyst kul. 7,- (748 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m117 
Krabice s kameny č. 30, Turmalin kul. 7,- (506 ks), Turmalin kul. 4,- (1352 ks), 
Turmalin kul. 8,- (169 ks), Turmalin kul. 5,- (72 ks), Turmalin kul. 5mm F. (15 ks), 
Turmalin kul. 3.4 (48 ks), Turmalin kul. 2.5 (53 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m118 
Krabice s kameny č. 31, Akvamarín ovál 16x10 (205 ks), Akvamarín ovál 13x7 (142 
ks), Akvamarín ovál 16x8 (149 ks), Akvamarín ovál 11x7 (112 ks), Akvamarín ovál 
13x8 (90 ks), Akvamarín ovál 11,7.5mm (81 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m119 
Krabice s kameny č. 32, Karneol BFT roh. 20x10 (348 ks), Karneol BFT ovál 12x8 
(199 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m120 Krabice s kameny č. 33, Akvamarín 8hr. 16x9 (270 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m121 Krabice s kameny č. 34, Rubín kul. 6,- (818 ks), Rubín kul. 6.5 (356 ks), Rubín kul. Majetek 



1.90mm (1256 ks), Rubín kul. 2.8 (380 ks), Rubín rossa kul. 6,- (100 ks), Rubín kul. 
2.50mm (112 ks). 

dlužníka 

28.08.2014 

m122 

Krabice s kameny č. 35, Padparadza ovál 8x6 (239 ks), Padparadza ovál 12x8mm 
(75 ks), Padparadza ovál 16x10 (21 ks), Padparadza ovál 16x8 (17 ks), Padparadza 
8hr 10x8 (14 ks), Topas žlutý sdrce 4x4 TH (85 ks), Topas žlutý kul. 8mm (30 ks), 
Topas žlutý kul. 6mm TH (53 ks), Topas žlutý kul. 7mm TH (27 ks), Topas žlutý kul. 
4mm TH (45 ks), Topas žlutý kul. 2.50 TH (55 ks), Padparadza kul. 5,- (11 ks), 
Topas žlutý kul. 5mm TH (7 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m123 Krabice s kameny č. 36, Rubín ovál 11x7.5 (88 ks), Rubín ovál 11x7 (176 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m124 
Krabice s kameny č. 37, Smaragd sp. oval 13x8 (321 ks), Smaragd sp. ovál 13x9 
(116 ks), Smaragd sp. ovál 13x7 (33 ks), Smaragd spinel 8hr. 9x7 (26 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m125 Krabice s kameny č. 38, Rubín kul. 9,-. 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m126 
Krabice s kameny č. 39, Chrysolit 9x9 (117 ks), Chrysolit ovál 14x10 (321 ks), 
Chrysolit ovál 16x10 (112 ks), Chrysolit kul. 7,- (416 ks), Chrysolit roh. 10x5mm 
(63 ks), Chrysolit kul. 8,- (45 ks), Chrysolit carre 4x4 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m127 
Krabice s kameny č. 40, Ametyst roh. 11x8 (80 ks), Ametyst roh. 9x7 (73 ks), 
Ametyst roh. 11x7 (45 ks), Ametyst roh. 10x7 (57 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m128 
Krabice s kameny č. 41, Alexandrit ovál 13x9 (254 ks), Alexandrit ovál 13x7 (208 
ks), Alexandrit ovál 13x8 (125 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m129 

Krabice s kameny č. 42, Ametyst kul. 9,- (653 ks), Ametyst kul. 5,- (442 ks), 
Ametyst kul. 2,5 (388 ks), Ametyst kul. 8mm TH (36 ks), Ametyst srdce 4x4 TH (64 
ks), Ametyst kul. 3,5 (92 ks), Ametyst kul. 4,- (36 ks), Ametyst kul. 6mm TH (27 
ks), Ametyst kul. 4mm TH (49 ks), Ametyst kul. 2.50 TH (76 ks), Ametyst kul. 7mm 
(14 ks), Ametyst kul. 3mm TH (27 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m130 
Krabice s kameny č. 43, Růžové CZ slza 6x4 (70 ks), Rubín ovál 8x6 RDF (382 ks), 
Rubín ovál 8x5 (143 ks), Rubín srdce 8x7 nevrt. (72 ks), Rubín srdce vrt. 8x7 (55 
ks), Rubín slza 6x4 mm (94 ks), Rubín ovál 8x6 RDF (23 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m131 Krabice s kameny č. 44, Turmalín 8hr. 13x8 (112 ks), Turmalín roh. 6x4 (213 ks). Majetek 



dlužníka 

28.08.2014 

m132 
Krabice s kameny č. 45, Rubín rossa kul. 7,- (468 ks), Rubín kul. 7,- (155 ks), Rubín 
kul. 8,- (31 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m133 
Krabice s kameny č. 46, Turmalín ovál 13x9 (429 ks), Turmalín ovál 13x7 (127 ks), 
Turmalín ovál 14x10 (11 ks), Turmalín ovál 12x8 (2 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m134 Krabice s kameny č. 47, Spinel modrý kul. 4,- (510 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m135 Krabice s kameny č. 48, Kour. topas ovál 14x10 (354 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m136 Krabice s kameny č. 49, Rubín roh. 12x8 (254 ks), Rubín roh. 11x7 (29 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m137 
Krabice s kameny č. 50, Akvamarín ovál 13x9 (415 ks), Akvamarín ovál 14x6 (178 
ks), Akvamarín ovál 14x1 (94 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m138 
Krabice s kameny č. 51, Rubín roh. 7x5 (232 ks), Rubín roh. 6x4 (92 ks), Rubín 
carre 6x4 (100 ks), Rubín roh. 8x6 (32 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m139 

Krabice s kameny č. 52, Safír modrý kul. 4,- (291 ks), Safír modrý kul. 1.90 mm 
(583 ks), Safír modrý brioleta slza 6x4 (68 ks), Safír modrý ovál 4x3 mm F (63 ks), 
Safír modrý kul. 5,- (37 ks), Safír modrý kul. 1.1 mm (30 ks), Safír modrý kul. 2.70 
(20 ks), Safír modrý kul. 2.5 (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m140 
Krabice s kameny č. 53, Zirkon zelený ovál 13x7 (316 ks), Zirkon zelený kul. 4,- 
(925 ks), Zel. zirkon ovál 12x8 (28 ks), Zel. zirkon kul. 2,5 (133 ks), Zirkon zelený 
srdce 5x5 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m141 
Krabice s kameny č. 54, Topas kour. ovál 16x10 (179 ks), Kour. topas ovál mugl 
16x8 (84 ks), Topas kour. ovál 13x8 (70 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 



m142 
Krabice s kameny č. 55, Akvamarín 8hr. 8x6 (283 ks), Akvamarín 8hr. 13x8 (133 
ks), Akvamarín srdce 8x7 nevrt. (158 ks), Akvamarín 8hr. 8x5 (146 ks), Akvamarín 
8hr. 11x8 (70 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m143 

Krabice s kameny č. 56, Akvamarín baguete 6x4 mm (529 ks), Akvamarín slza 
briol. 6x4 (138 ks), Akvamarín roh. 10x5 mm (36 ks), Akvamarín roh. 10x6 mm (60 
ks), Akvamarín slza 6x4 mm (96 ks), Akvamarín naveta 10x5 mm (38 ks), 
Akvamarín slza 6x4 mm (89 ks), Akvamarín ovál 8x6 mm (16 ks), Akvamarín 
baguete 8x6 mm (37 ks), Akvamarín ovál 6x2 mm (80 ks), Akvamarín baguete 
5x2.5 (78 ks), Akvamarín roh. 8x6 mm (32 ks), Akvamarín ovál 8x6 (11 ks), 
Akvamarín ovál 4x3 mm F (17 ks), Akvamarín carre 5x5 mm (12 ks), Akvamarín F 
kapka 6x4 (6 ks), Akvamarín carre 4x4 mm (3 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m144 
Krabice s kameny č. 57, Ametyst ovál 8x5 (110 ks), Ametyst ovál 13x8 (400 ks), 
Ametyst ovál 11x7 (308 ks), Ametyst ovál 13x9 (85 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m145 
Krabice s kameny č. 58, Ametyst ovál 14x10 (126 ks), Ametyst ovál 16x8 (79 ks), 
Ametyst ovál 16x6 (92 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m146 Krabice s kameny č. 59, Rubín ovál 14x6 (222 ks), Rubín rossa ovál 13x9 (210 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m147 
Krabice s kameny č. 60, Smaragd sp. kul. 4,- (1440 ks), Smaragd sp. kul. 6,- (585 
ks), Smaragd sp. kul. 5,- (416 ks), Smaragd sp. kul. 8,- (149 ks), Smaragd sp. kul. 
3.5 (302 ks), Smaragd sp. kul. 4.5 (73 ks), Smaragd 2.5 (10 ks). 

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

m148 
Krabice s kameny č. 61, Rubín ovál 13x9 (371 ks), Rubín rossa ovál 13x8 (118 ks), 
Rubín ovál 13x8 mm (16 ks).  

Majetek 
dlužníka 

28.08.2014 

 
1.3 Soupis majetkové podstaty, v němž jsou předmětné movité věci uvedeny, je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

1.4 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn Předmět prodeje prodat. 

 
Článek II. 

2.1 Prodávající tímto Předmět prodeje ve stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření smlouvy, 
prodává Kupujícímu, který Předmět prodeje od Prodávajícího ve stavu, v jakém se nachází ke dni 
uzavření smlouvy, přejímá do svého majetku. 



2.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za celý Předmět prodeje ve výši ...,- 
Kč (slovy ... korun českých) včetně DPH. 

 
 

Článek III. 

3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu před podpisem této smlouvy, a to 
převodem peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího č. 215089081/0600, variabilní 
symbol 4002. Kupní cena je zaplacena až připsáním prostředků na uvedený účet Prodávajícího. 
O zaplacení kupní ceny je Prodávající povinen na požádání vydat Kupujícímu písemné potvrzení. 

3.2 Vlastnické právo k Předmětu prodeje z Prodávajícího na Kupujícího přejde teprve při 
předání Předmětu prodeje Prodávajícím Kupujícímu, ke kterému může dojít nejdříve 
okamžikem, kdy bude řádně a včas zaplacena kupní cena. Prodávající není povinen Předmět 
prodeje předat, pokud kupní cena nebyla řádně zaplacena. 

3.3 V případě, že kupní cena nebude řádně zaplacena, tato smlouva od počátku zaniká. Tím 
nejsou dotčeny nároky Prodávajícího na náhradu škody tím způsobenou a ustanovení upravující 
řešení sporů z této smlouvy a ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku 
smlouvy. 

3.4 Započtení případných vzájemných pohledávek bez písemné dohody obou smluvních 
stran jednostranným právním jednáním jedné ze stran je vyloučeno. 
 
 

Článek IV. 

4.1 Kupující prohlašuje, že je mu znám stav Předmětu prodeje, Předmět prodeje si osobně 
prohlédl a zkontroloval a je si vědom, že se jedná o věc použitou a že tato nemusí být kompletní 
a plně funkční. 

4.2 Kupující si uvědomuje a akceptuje skutečnost, že Prodávající neposkytuje žádná 
prohlášení, závazky ani jiné záruky týkající se jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje. 

 
Článek V. 

5.1 Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající obsah této smlouvy nebo její části sděloval třetím 
osobám. 

5.2 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Jakékoli dodatky a změny smlouvy mohou 
být činěny pouze v písemné formě, s podpisy obou smluvních stran; to platí i pro zrušení této 
smlouvy. 

5.3 Smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž Kupující obdrží jedno a Prodávající 
jedno vyhotovení. 



5.4 Pokud jakýkoli závazek dle této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků dle této smlouvy, smluvní 
strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek novým, platným a 
vymahatelným závazkem, který bude co nejlépe odpovídat smyslu a účelu závazku původního. 

5.5 Smluvní strany si smlouvu před jejím uzavřením přečetly, porozuměly jí a s jejím 
obsahem souhlasí. Prohlašují, že je svobodným a vážným projevem jejich vůle a že jsou si 
vědomy veškerých závazků z ní plynoucích, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
V ………………………… dne …………………………    V ………………………… dne …………………………  
 
 
 
 
..................................................................    .................................................................. 

Prodávající          Kupující 
 


