
 

Stránka 
- 1 - z 2 

 

Tel.: +420 774 246 076 
www.gladys.cz, www.bidandclick.cz  
info@gladys.cz, drazby@gladys.cz  
 

 

IČ 27126447, DIČ CZ27126447 
Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 108 00 
vedená MS v Praze oddíl C, vložka 98251 

 

 
 

GLADYS AUCTION, s.r.o. 
aukční a dražební společnost 
 

SPOLEČNÁ AUKČNÍ VYHLÁŠKA 
2911201201- 08 

 
Bod 1. 

Elektronická aukce 
 
Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, 
které jsou závazné pro konání a účast v této elektronické aukci 
 
 
 
 
Datum konání    29.11.2012 
Místo konání   http://www.gladys.cz  
Předmět elektronické aukce  pohledávky vzniklé z hypotečních úvěrů 
Datum splatnosti do 10-ti dnů od ukončení aukce 
Místo prohlídky  Praha 10, V olšinách 2300/75 
Prohlídka  http://www.gladys.cz 
Vzor smlouvy o postoupení pohledávky http://www.gladys.cz 
Číslo účtu a var. symbol pro složení 
vítězné nabídky 

2099155/2100, v.s.IČ/RČ vítěze, s.s. 
č.aukce 

  
Informace k předmětu aukce jsou k dispozici v elektronické podobě, 

a to v sídle poskytovatele: 
GLADYS AUCTION, s.r.o., Praha 10, V olšinách 2300/75 nebo na stránkách 

www.gladys.cz, 774 246 076, email: 774246076@gladys.cz 
Pro přístup do aukce a podkladům je nutná registrace  

dle Obch. podmínek 01042012 ze dne 1.4. 2012, 
  

 
 

 

Bod 2. 
Označení poskytovatele a vyhlašovatele 

 
  GLADYS AUCTION, s.r.o. 
IČ  27126447  
sídlem  Praha 10 – Strašnice, V olšinách 75/2300, PSČ 100 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

  (dále jako „poskytovatel“)  
  
a 
 
 Hypoteční banka, a.s. 
IČ  13584324 
sídlem  Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 

  (jako „vyhlašovatel“) 
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Bod 3. 
Označení a popis předmětu elektronické aukce, jeho příslušenství, práv a závazků 

 
Předmětem elektronických aukcí jsou jednotlivé pohledávky vyhlašovatele z hypotečních úvěrů. 
 
 

 
Evidenční 

číslo 

 
Klient 

 
Pohledávka 

celkem 

 
Pohledávka bez 

LCH 

 
Nejnižší podání 

 
Aukční jistota 

 
Zahájení aukce 

Konec aukce bez 
navýšení času po 

příhozu 

 
Pevný konec 

aukce 

2911201201  1 886 974,92 Kč 1 834 183,48 Kč      826 000,00 Kč    41 300,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 9:00 29.11.2012 16:00 

2911201202  1 021 104,08 Kč 963 501,70 Kč      386 000,00 Kč    19 300,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 9:30 29.11.2012 16:00 

2911201203  1 755 747,84 Kč 1 618 134,05 Kč      648 000,00 Kč    32 400,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 10:00 29.11.2012 16:00 

2911201204  1 023 543,57 Kč 950 197,29 Kč      457 000,00 Kč    22 850,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 10:30 29.11.2012 16:00 

2911201205  667 719,88 Kč 625 328,79 Kč      251 000,00 Kč    12 550,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 11:00 29.11.2012 16:00 

2911201206  772 751,19 Kč 722 643,30 Kč      304 000,00 Kč    15 200,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 11:30 29.11.2012 16:00 

2911201207  701 121,54 Kč 658 290,41 Kč      297 000,00 Kč    14 850,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 12:00 29.11.2012 16:00 

2911201208  1 457 065,23 Kč 1 368 882,87 Kč      616 000,00 Kč    30 800,00 Kč  29.11.2012 8:00 29.11.2012 12:30 29.11.2012 16:00 
 
 
 
Údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, budou uvedeny pouze 
podle dostupných informací, vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu elektronické aukce nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou. 
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Bod 4. 
Aukční jistota 

 
Aukční jistota musí být uhrazena na účet poskytovatele vedený u UniCredit 
Bank Czech Republic, a.s., č. účtu 2106892544/2700, kde variabilní symbol je IČ 
nebo RČ účastníka elektronické aukce spec. symbol číslo aukce.  
 
Lhůta pro složení aukční jistoty začíná běžet dnem uveřejnění aukční vyhlášky 
a končí 60 minut zahájením aukčního kola. Aukční jistota složená bankovním 
převodem musí být do skončení lhůty pro složení aukční jistoty připsána na 
účet poskytovatele. 
 
Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi a kteří složili aukční jistotu na účet 
poskytovatele, se vrací aukční jistota bankovním převodem na stejný účet, ze 
kterého byla aukční jistota poukázána, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do dvou pracovních dnů ode dne konání elektronické aukce. 
 
Pokud si účastník aukce přeje zaslat aukční jistotu zpět na jiný účet, než 
z kterého byla poukázána, oznámí tuto skutečnost poskytovateli písemně do 
zahájení aukce. 
 

Bod 5. 
Průběh elektronické aukce a podmínky účasti 

 
Průběh elektronické aukce upravují Obchodní podmínky 01042012, ze dne 
1.4.2012 poskytovatele elektronického aukčního systému společnosti GLADYS 
AUCTION, s.r.o. 
 
Hlavním kritériem, určujícím vítěze elektronické aukce, je výše nabídky 
účastníka. To znamená, nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího 
podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem, nejvýše však o 
maximální příhoz. Vítězem se stane ten, jehož nabídka bude nejvyšší. 
 
Účastníci aukce berou na vědomí, že vyhlašovatel má právo odmítnout všechny 
nabídky včetně vítězné, a to nejpozději do podpisu smlouvy o postoupení 
pohledávky.  
 

Bod 6. 
Odměna poskytovatele 

 
Budoucí vítěz je povinen uhradit mimo vítězné nabídky i odměnu poskytovatele, 
a to ve výši 5% z částky nejnižšího podání předmětu elektronické aukce včetně 
DPH. Budoucí vítěz bere na vědomí, že jím složená aukční jistota bude použita 
na úhradu odměny poskytovatele dle Obchodní podmínky 01042012, ze dne 
1.4.2012 poskytovatele elektronického aukčního systému společnosti GLADYS 
AUCTION, s.r.o. Poskytovatel do 5 dnů od skončení elektronické aukce vystaví 
budoucímu vítězi daňový doklad – fakturu o zaplacení. Variabilní symbol je číslo 
faktury poskytovatele. 
 
Účastník složením aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna poskytovatele je 
spravedlivou odměnou za organizaci elektronické aukce, a že plně akceptuje jak 
její výši, tak způsob její úhrady, tak i svůj závazek odměnu poskytovatele 
uhradit. Účastník nemůže být považován za spotřebitele a nemůže se tedy 
domáhat práv a nároků spotřebitele daných zákonem o ochraně spotřebitelů. 
 

Bod 7. 
Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v elektronické aukci 

 
Lhůtu a způsob úhrady ceny dosažené v elektronické aukci upravují Obchodní 
podmínky 01042012, ze dne 1.4.2012 poskytovatele elektronického aukčního 
systému společnosti GLADYS AUCTION, s.r.o. a zejména smlouva mezi vítězem a 
vyhlašovatelem, která je nedílnou součástí této aukční vyhlášky. 
 

Bod 8. 
Podmínky odevzdání předmětu elektronické aukce 

 
Nabyl-li vítěz předmět elektronické aukce, předá poskytovatel vítězi oproti 
písemnému potvrzení na základě termínů stanovených ve smlouvě mezi vítězem 
a vyhlašovatelem elektronické aukce předmět elektronické aukce.  
Podmínkou předání předmětu elektronické aukce je zejména jeho předání 
v pracovní dny mezi 8,00–16,00 hod. 
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu elektronické aukce 
nese vítěz, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně 
vyhlašovatele nebo poskytovatele. 

http://www.unicreditbank.cz/cz/kontakty.html
http://www.unicreditbank.cz/cz/kontakty.html
http://www.gladys.cz/obchodnut-podmutnky/obchodnut-podmutnky.html
http://www.webareal.cz/fotky17330/Dokumenty/Obchodni_podminky_01042012.pdf
http://www.gladys.cz/obchodnut-podmutnky/obchodnut-podmutnky.html
http://www.gladys.cz/obchodnut-podmutnky/obchodnut-podmutnky.html
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Nebezpečí škody na předmětu elektronické aukce přechází z vyhlašovatele na 
vítěze dnem předání předmětu elektronické aukce, týž den přechází na vítěze 
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem elektronické 
aukce. Je-li vítěz v prodlení s převzetím předmětu elektronické aukce, nese od 
okamžiku prodlení nebezpečí škody na předmětu elektronické aukce a 
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem elektronické 
aukce vítěz. 
 

Bod 9. 
Závěrečná ustanovení 

 
Veškerá práva a povinnosti poskytovatele, účastníků i vyhlašovatele se řídí 
Obchodní podmínky 01042012, ze dne 1.4.2012 poskytovatele elektronického 

aukčního systému společnosti GLADYS AUCTION, s.r.o., pokud tato vyhláška 
nestanoví jinak a dále pak smlouvou uzavřenou mezi vítězem a vyhlašovatelem, 
jejíž znění je nedílnou součástí aukční vyhlášky. 

 
 
V Praze dne 8. listopadu 2012 
 
 
   

za poskytovatele 
Martin Štrejbar 

GLADYS AUCTION, s.r.o. 

 

http://www.gladys.cz/obchodnut-podmutnky/obchodnut-podmutnky.html
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