Královská dražební, a.s., Kateřinská 482, 128 00 Praha 2 – Nové Město
IČ:248 11 505, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 16956
Tel.: +420 775 870 776, Email: drazby@kralovskadrazebni.cz

Aukční vyhláška
Č. j: 160819818A2016
Bod 1.
1.1. Organizátor aukce:
Královská dražební a.s.
se sídlem: Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00
IČ: 248 11 505
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956
www.kralovskadrazebni.cz

1.2. Navrhovatel aukce:
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
se sídlem: Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ 500 02
IČ: 649 46 851
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358

Bod 2.
2.1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce v aukčním systému Prodej-aukcí.cz na
www.prodej-aukci.cz (dále jen „systém Prodej-aukcí.cz“).
2.2. Elektronická aukce bude provedena dle Aukčního řádu systému Prodej-aukcí.cz, který je uveřejněn na
www.prodej-aukci.cz (dále jen „Aukční řád“).
2.3. Aukce bude zahájena dne 19. 8. 2016 v 12:00 hod. na www.prodej-aukci.cz. ID aukce 15821: Aukce bude
ukončena dne 19. 8. 2016 v 12:30 hod. (dále jen „Aukce“), pokud nebude Aukce prodloužena dle podmínek
stanovených v Aukčním řádu.1
Bod 3.
3.1. Účastník aukce se do Aukce registruje prostřednictvím systému Prodej-aukcí.cz. V sekci Jak se účastnit aukce
systému Prodej-aukcí.cz je podrobně popsán způsob registrace a provedení Aukce, včetně Aukčního řádu a Manuálu
účastníka aukce.
Bod 4.
4.1. Předmět Aukce
Soubor 3 zajištěných pohledávek, kde věřitelem je Navrhovatel aukce:
Pohledávka č.: 1 – úvěr č. 213/2013
Michael Petrův, datum narození: 27. 3. 1963, bytem Smetanovo nábřeží 325/12, Praha 1, 110 00
Pohledávka ve výši 20.096.553, 54 Kč k datu 31. 7. 2016.
Pohledávka č. 2 – úvěr č. 119/2013
Jarmila Návrátilová, datum narození: 2. srpna 1965, bytem Smetanovo nábřeží 325/12, Praha 1, 110 00
Pohledávka ve výši 1.582.178,02 Kč k datu 31. 7. 2016.
Pohledávka č. 3 – úvěr č. 067/2015
Jarmila Návrátilová, datum narození: 2. srpna 1965, bytem Smetanovo nábřeží 325/12, Praha 1, 110 00
Pohledávka ve výši 2.013.837,71 Kč k datu 31. 7. 2016.
Celkem: 23.692.569,27 Kč k datu 31. 7. 2016. (dále jen „Předmět aukce“).
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Navrhovatel aukce je oprávněn Předmět aukce zcizit.
4.3. Údaje o Předmětu aukce uvedené v této Aukční vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu Předmětu
aukce a o právech a závazcích na Předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Navrhovatel aukce zaručuje vlastnosti Předmětu aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto
Aukční vyhláškou.
4.4. Prohlídka Předmětu aukce
Termín prohlídky Předmětu aukce je možné si sjednat u Organizátora aukce na tel. (+420) 775 870 776, e-mail:
torok@kralovskadrazebni.cz.
4.5. Nejnižší podání je 25.700.000,- Kč. Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000 Kč.
4.6. Aukční jistota byla stanovena na částku 5.000.000 Kč a musí být uhrazena nejpozději jeden pracovní den před
zahájením Aukce v penězích připsáním nebo složením na účet Organizátora aukce, č. ú. 2108433720/2700, kde
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka Aukce je její IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené
organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka Aukce její
datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický
symbol je 160819818. Je vyloučeno složení aukční jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce.
4.7. Aukční jistota se vrací účastníku Aukce bankovním převodem na účet, ze kterého byla tato aukční jistota odeslána
na účet Organizátora aukce nebo na účet, který účastník Aukce sdělí Organizátorovi aukce, a to
4.7.1. Účastníkovi Aukce, který se nestal Vítězem aukce, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání Aukce;
nebo
4.7.2. Pokud bylo od Aukce upuštěno, a to do dvou pracovních dnů ode dne upuštění od Aukce; nebo
4.7.3. Pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Smlouvu o postoupení pohledávky dle odst. 5.3. této
Aukční vyhlášky, a to do dvou pracovních dnů ode dne prohlášení Navrhovatele aukce doručené Organizátorovi
aukce, že neuzavře s Vítězem aukce Smlouvu o postoupení pohledávky; nebo
4.7.4. Po marném uplynutí Opční lhůty dle odst. 5.3. této Aukční vyhlášky.
4.8. Aukční jistota propadá ve prospěch Organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Vítěze aukce,
který tuto Aukci zmařil tím, že nesplnil některou ze svých povinností uvedených v Bodě 6 této Aukční vyhlášky.
Bod 5.
5.1. Od Aukce může být upuštěno za podmínek Aukčního řádu.
5.2. Cena v Aukci je cenou včetně odměny dražebníka, která je určena v odst. 6.2. této Aukční vyhlášky.
5.3. Navrhovatel aukce má právo uzavřít s Vítězem aukce Smlouvu na postoupení souboru pohledávek, dle zák. č.
89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění, kde prodávající je Navrhovatel aukce a kupující je Vítěz aukce, kde
předmětem této Smlouvy o postoupení pohledávky je Předmět aukce s kupní cenou ve výši Aukční ceny (dále jen
“Smlouva o postoupení pohledávky“), kde toto právo musí být uplatněno Navrhovatelem aukce do 30 dnů ode dne
konání Aukce (dále jen „Opční lhůta“).
5.4. Pokud Navrhovatel aukce nedoručí Vítězi aukce v Opční lhůtě Výzvu, potom Vítěz aukce nemá povinnost uzavřít
s Navrhovatelem Smlouvu o postoupení pohledávky;
Bod 6.
6.1. Pokud Navrhovatel aukce doručí Vítězi aukce v Opční lhůtě výzvu Navrhovatele k uzavření Smlouvy o postoupení
pohledávky (dále jen „Výzva“), je Vítěz aukce povinen ve lhůtě do 14 dnů po obdržení Výzvy:
6.1.1. uhradit Aukční cenu, tj. rozdíl mezi cenou dosaženou v aukci po odečtení aukční jistoty na účet úschovy
Organizátora aukce zřízeného ve prospěch Navrhovatele aukce, č. ú. 2108433720/2700, variabilní symbol: fyzická
osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ, specifický symbol 160819818.
a
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6.1.2. uzavřít Smlouvu o postoupení pohledávky.
6.2. Aukční jistota se započítá Vítězi aukce na úhradu ceny dosažené vydražením. Zbývající část je Vítěz aukce povinen
uhradit do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky s Navrhovatelem aukce na základě výzvy k
uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky s Navrhovatelem aukce.
Bod 7.
7.1. Veškerá práva a povinnosti Organizátora aukce, Navrhovatele aukce, účastníků Aukce i dalších osob, jejichž práva
budou provedením Aukce dotčena, v této Aukční vyhlášce neuvedená, se řídí Aukčním řádem a platnými zákony.
V Praze dne 12. 8. 2016

V Hradci Králové dne ……………………

_________________________
Organizátor aukce

_________________________
Navrhovatel aukce
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