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Aukční vyhláška o konání elektronické aukce č.j. 362EA2015 
Touto aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání a účast 

v této elektronické aukci (dále jen E-aukci). 
 

1.  Poskytovatel 

REXIM REALITY s.r.o., se sídlem Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, IČ: 492 45 031, zastoupený jednatelem společnosti, 

Ing. Janem Křížem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645.  
 

2.  Vyhlašovatel 

AS ZIZLAVSKY v.o.s., se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, provozovna Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 284 

90 738,  zastoupený ohlášeným společníkem Mgr. Adamem Sigmundem. Společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze 

pod sp. zn. A 63830. Vyhlašovatel je insolvenčním správcem dlužníka Erika Pavelky, r.č. 870304/0181, IČ: 877 63 460, bytem 

Dobrá Voda 16, 584 01, u něhož byl usnesením Krajského soudu v  Hradci Králové čj. KSHK 35 INS 26391/2014 ze dne 

21.11.2014 zjištěn úpadek a soud povolil řešení úpadku oddlužením.  
  

3.  Elektronická aukce 

Místo konání:                                        www.portalaukci.cz/rexim 

Zahájení elektronické aukce:                  03.12.2015  v   10.00 hod     

Konec aukce v případě nepřihození:       03.12.2015  ve 12.00 hod       

Pevný konec aukce, bez navýšení času po příhozu:     03.12.2015 v 17.00 hod 

Pro přístup do elektronické aukce je nutná registrace dle níže uvedených pokynů poskytovatele. 
 

4.  Aukční jistota, nejnižší podání a minimální příhoz 

Aukční jistota:                                        90.000,- Kč    
Nejnižší podání:                                1.890.000,- Kč   
Minimální příhoz:                                    10.000,- Kč   
Maximální příhoz:                                 100.000,- Kč 
 

5.   Datum a čas konání prohlídky předmětu elektronické aukce 

První prohlídka                   04.11.2015   v     10.00 hod 
Druhá prohlídka                 24.11.2015   v     10.00 hod  

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem E-aukce na adrese: Dobrá Voda u Jedlé č.p. 16, okres Havlíčkův Brod. GPS:  

49°43'19.115"N, 15°14'54.531"E 
 

6.   Předmět elektronické aukce 

Předmětem prodeje v E-aukci je soubor nemovitostí zapsaný na Listu vlastnictví 285 pro katastrální území Dobrá Voda u Jedlé, 

obec Jedlá, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to jmenovitě: 
 

Parcela  Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 

St. 25             302  zastavěná plocha a nádvoří   

  Součástí je stavba: Dobrá Voda, č.p. 16, bydlení 

  Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 25 
14/1                         1607 orná půda  zemědělský půdní fond  
15                     108 ostatní plocha jiná plocha  
23                 2594 trvalý travní porost  zemědělský půdní fond 
24                  2358 trvalý travní porost  zemědělský půdní fond 
30/4                10656 trvalý travní porost  zemědělský půdní fond 
169/2                                 125 ostatní plocha ostatní komunikace          

  
Popis předmětu E-aukce: 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Dům má dvě obytná podlaží a půdní prostor. Základy jsou betonové, zdivo z tvárnic 

se zateplením polystyrenem, stropy z desek Hurdis, krov dřevěný vázaný s krytinou z bonského šindele a svařovaných lepenek . 

Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou štukové, vnitřní obklady běžné keramické, schody 

venkovní betonové, okna dřevěná EU, dveře dřevěné běžné, podlahy keramické a dlažby plovoucí . Vytápění je prováděno 

elektrickými přímotopy, teplá a studená voda přes elektrické bojlery. Kanalizace je svedena do žumpy, voda je čerpána z 

obecního rozvodu. 
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Kuchyně je vybavena elektrickým sporákem s digestoří. Možnost využití uhlí nebo propan butan. Koupelny jsou vybaveny 

vanami, osazena umyvadla, sprchy, WC splachovací.  

Technický stav - objekt po celkové přestavbě v období od roku 1995 do roku 2010 s drobnými nedodělky .  

Disposice stavby: První podlaží: koupelna s WC, dva pokoje, kuchyně, sklep, krbová místnost. Druhé podlaží: ložnice, 4 pokoje, 

jídelna, kuchyně, koupelna s WC, chodba, šatna. 

Podrobnější údaje k předmětu prodeje v E-aukci jsou obsaženy ve znaleckém posudku. Znalecký posudek je k dispozici na 

webových stránkách provozovatele. 

V současné době je nemovitost obývána rodinou dlužníka. 
 

S předmětem prodeje v E-aukci jsou spojena omezení vlastnického práva, tak jak jsou vedena na Listu vlastnictví 285 pro 

katastrální území Dobrá Voda u Jedlé, obec Jedlá, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 

Havlíčkův Brod, a to jmenovitě: 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 1.052,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530  na 

základě Exekučního příkazu 169 EX-6660/2014-18 ze dne 16.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 19.09.2014. (V-
6679/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 25.719,95 Kč s příslušenstvím. Oprávnění 

pro: Česká republika, vykonává: OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod  na základě Exekučního 

příkazu 050 EX-1358/2013-60 ze dne 19.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 15.09.2014. (V-6593/2014-601) 

 Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – pohledávka ve výši 32.958,- Kč včetně příslušenství. Oprávnění pro: 

Česká republika, vykonává: OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod na základě Rozhodnutí OSSZ o 

zřízení zástavního práva č.j. 47005-220-8017/2014 -8898/EXE469-12VR ze dne 09.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 

11.09.2014. (V-6490/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 44.496,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, 140 00 Praha 4, IČ: 272 32 433 na základě Exekučního příkazu 018 EX-03717/2014-

011 ze dne 09.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 09.07.2014. (V-4799/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 2.852,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ:  639 98 530 na 

základě Exekučního příkazu 014 EX-00565/2014-022 ze dne 05.03.2014. Právní účinky zápisu ke dni 17.03.2014. (V-
1621/2014-601) 

 Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – pohledávka ve výši 9.356,- Kč. Oprávnění pro: Česká republika, 

vykonává: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava na základě Rozhodnutí správce daně o 

zřízení zástavního práva č.j. 365627/2014/2903-25200-705653 ze dne 20.02.2014. Právní účinky zápisu ke dni 

21.02.2014. (V-1046/2014-601, Z-2813/2014-601, Z-1686/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 5.757,- Kč. Oprávnění pro: VZP ČR, Orlická 

2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 411 97 518 na základě Exekučního příkazu 042 EX-4542/2013-12 ze dne 08.01.2014. Právní 

účinky zápisu ke dni 10.01.2013. (V-208/2014-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – pohledávka ve výši 18.086,- Kč včetně příslušenství. Oprávnění pro: 

Česká republika, vykonává: OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův  Brod na základě Rozhodnutí OSSZ o 

zřízení zástavního práva č.j. 47005-220-9017-20.7.12-7655/VR603-6PJ ze dne 02.04.2013. (Z-2813/2014-601, Z-
4764/2013-601) 

 Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – pohledávka ve výši 28.078,- Kč včetně příslušenství. Oprávnění pro: 

Česká republika, vykonává: OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod  na základě Rozhodnutí OSSZ o 

zřízení zástavního práva č.j. 47005-220-9017/2013-9492/VR382/5PJ ze dne 18.08.2013. (Z-2813/2014-601, Z-
12102/2013-601) 

 Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu – pohledávka ve výši 57.524,- Kč. Oprávnění pro: Česká republika, 

vykonává: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava na základě Rozhodnutí správce daně o 

zřízení zástavního práva č.j. 1255265/2013/2903-25200-705653 ze dne 29.07.2013. (Z-2813/2014-601, Z-11505/2013-
601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 16.181,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 649 49 681 na základě Exekučního příkazu 088 

EX-4985/2013-15 ze dne 26.11.2013. (Z-15624/2013-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 15.969,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 411 97 518 na základě Exekučního příkazu 042 EX-3093/2013-32 ze dne 

24.09.2013. (Z-13516/2013-601, Z-14148/2013-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 2.385,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530  na 

základě Exekučního příkazu 081 EX-17206/2013-024 ze dne 19.09.2013. (Z-13362/2013-601, Z-2813/2014-601) 
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 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 2.425,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 971 na základě Exekučního příkazu 168 EX-

3148/2013-17 ze dne 03.09.2013. (Z-12774/2013-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 149.191,23 Kč s příslušenstvím. Oprávnění 

pro: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 452 44 782  na základě Exekučního příkazu 081 EX-

13037/2013-028 ze dne 24.07.2013. (Z-8129/2013-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 2.145,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530 na 

základě Exekučního příkazu 168 EX-2808/2013-17 ze dne 24.07.2013. (Z-8107/2013-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 3.964,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, IČ: 639 98 530  na 

základě Exekučního příkazu 135 EX-1202/2013-11 ze dne 21.03.2013. (Z-3588/2013-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 2.852,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 471 16 617  na základě Exekučního příkazu 132 EX-

17510/2009-10/Ku ze dne 17.09.2012. Právní moc ke dni 21.09.2012. (Z-11600/2012-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 1.250,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění pro: 

Česká pojišťovna, a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, IČ: 452 72 956 na základě Exekučního příkazu 074 EX-

03057/2009-025 ze dne 21.08.2012. Právní moc ke dni 23.08.2012. (Z-9308/2012-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo exekutorské (§ 69a exekučního řádu) – pohledávka ve výši 1.725.000,- Kč s příslušenstvím. Oprávnění 

pro: PROFOS, s.r.o., č.p. 47, 261 01 Sádek, IČ: 257 93 624 na základě Exekučního příkazu 145 EX-201/2012-9 ze dne 

26.03.2012. Právní moc ke dni 23.04.2012. (Z-6980/2012-601, Z-2813/2014-601) 

 Zástavní právo smluvní – pohledávka ve výši 1.550.000,- Kč. Oprávnění pro: PROFOS, s.r.o., č.p. 47, 261 01 Sádek, IČ: 

257 93 624. Povinnost k: Parcela: St. 25, Parcela: 14/1, Parcela: 15, Parcela: 169/2 na Smlouvy o zřízení zástavní práva 

podle obč.z. ze dne 11.11.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.11.2011. (Z-5291/2011-601) 
  
Cena předmětu E-aukce byla zjištěna soudním znalcem Ladislavem Řehořkem, znaleckým posudkem pod poř. č. 6029/2014 

znaleckého deníku ze dne 16.06.2014 na částku 3.400.000,- Kč. 
 

Režim výkonu rozhodnutí podléhá platným ustanovením zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů. Nařízené exekuce vyznačené na listu vlastnictví zaniknou dle ust. § 285 odst. 

1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. V souladu s ustanovením § 300 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, zpeněžením majetkové podstaty zanikají věcná práva ke zpeněženému majetku. 
 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu nezanikají služebnosti a reálná břemena, s 

výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní 

práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního 

správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. 

 

Režim výkonu rozhodnutí podléhá platným ustanovením zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů. Zástavní práva v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 IZ zanikají 

zpeněžením předmětných nemovitostí. Vítěz E-aukce bere na vědomí, že výmaz zástavních práv lze provést po 1. 1. 2014 

pouze vkladem a po zaplacení příslušného správního poplatku a návrh na tento výmaz provádí vítěz E-aukce jako nový vlastník. 

Vyhlašovatell prohlašuje, že účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce 

a účinky vydaných exekučních příkazů, ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních  

práv podle § 284 odst. 3 a 4 IZ a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 IZ 

zanikají také zpeněžením předmětných nemovitostí. 

 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení svému či své rodiny, je dlužník povinen ji vyklidit. Neučiní-li tak 

dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku 

stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.  
 

Údaje o předmětu E-aukce uvedené v aukční vyhlášce, zejména pak o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích 

na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny podle dostupných informací. Vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu aukce 

nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném aukční vyhláškou. 
 
Daň z nabytí nemovitých věcí: Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme 
na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení v E-aukci, ve smyslu § 1 zákonného 
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění. 
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7.   Aukční jistota 

Aukční jistota musí být složena na účet úschovy poskytovatele číslo 2108859932/2700, vedený u UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s., kde variabilní symbol je u právnické osoby IČ nebo u fyzické osoby datum narození ve formátu ddmmrrrr (den, 

měsíc a rok narození). Specifický symbol je 3622015. Nepřipouští se skládání aukční jistoty v hotovosti k rukám poskytovatele. 
 

Lhůta pro složení aukční jistoty začíná běžet dnem uveřejnění aukční vyhlášky a končí 60 minut před zahájením E-

aukce. Aukční jistota složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro složení aukční jistoty připsána na 

účet úschovy poskytovatele. 
 

Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi, a kteří složili aukční jistotu na účet poskytovatele, se vrací aukční jistota bankovním 

převodem na účet označený v přihlášce účastníka, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

ukončení E-aukce. 
 

8.   Průběh elektronické aukce a podmínky účasti 

Základní informace o průběhu a samotném provedení E-aukce v elektronickém systému www.portalaukci.cz/rexim jsou 

k dispozici na internetové adrese www.portalaukci.cz. 

V případě zájmu o účast v E-aukci se musí zájemce před samotným zahájením E-aukce zaregistrovat a složit předepsaným 

způsobem aukční jistotu. 

Registraci provede zájemce na stránkách portalaukci.cz v sekci Nová registrace, kde mu budou nabídnuty možnosti volby 

účastníka E-aukce, po zvolení vybraného typu účastníka se zobrazí příslušný registrační formulář, ve kterém vyplní zájemce 

požadované informace. 

Zájemce je povinen vyplnit pravdivě veškeré povinné přihlašovací údaje, dle typu registračního formuláře.  

Souhlas s obchodními podmínkami portálu je nutné zatrhnout před odesláním registračního formuláře. V opačném případě 

nebude registrace provedena.  

Před odesláním registračních údajů zájemce zkontroluje správnost vyplněných údajů. Po té klikne na tlačítko Registrovat a tím 

bude registrace odeslána.  

Na zájemcem zadanou emailovou adresu bude doručen aktivační klíč. Potvrzením aktivačního klíče, dojde k  dokončení 

registrace zájemce a tím se stane jeho uživatelský účet aktivním na portalaukci.cz.  

Poskytovatel zašle zájemci k vyplnění příslušné formuláře nutné pro účast na E-aukci, které zájemce doručí s úředně ověřeným 

podpisem poskytovateli s ostatními povinnými dokumenty k E-aukci na adresu REXIM REALITY s.r.o., Murmanská 1475/4, 100 

00 Praha 10.  

Po splnění všech registračních podmínek dojde k aktivaci účastníka v předmětné E-aukci. O této skutečnosti provozovatel 

vyrozumí účastníka emailem.  

E-aukce bude provedena elektronicky na internetové adrese: www.portalaukci.cz/rexim. 

Pokud někdo z účastníků učiní podání v posledních 2 minutách před ukončením E-aukce, čas ukončení E-aukce se posunuje o 

další 2 minuty. Pokud v posledních 2 minutách před ukončením E-aukce nikdo z účastníků neučiní podání, je E-aukce 

ukončena. 

Po ukončení E-aukce se odešle všem účastníkům elektronická zpráva o ukončení E-aukce a současně se zveřejní v aukční síni 

hláška o ukončení E-aukce s uvedením hodnoty nejvyšší nabídky.   
 

E-aukce se uskuteční formou tzv. anglické aukce. Základem je stanovené nejnižší podání, které bude postupně navyšováno 

jednotlivými příhozy účastníků E-aukce směrem nahoru.  
 

Jediným kritériem určujícím vítěze E-aukce, je výše nabídky účastníka E-aukce. To znamená, nabídka bude podána minimálně 

ve výši nejnižšího podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným účastníkem, maximální příhoz je omezen na částku 100.000,- 

Kč. Vítězem E-aukce se stane ten, jehož nabídka bude nejvyšší. 
 

9.   Odměna poskytovatele 

Budoucí vítěz je povinen uhradit mimo vítězné nabídky i odměnu poskytovatele, a to ve výši 3% z ceny dosažené v E-

aukci.  K odměně bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.  
 

V případě, že vítěz E-aukce zaplatí vítěznou cenu dle kupní smlouvy, bude příslušná část složené aukční jistoty použita na 

úhradu odměny poskytovatele, zbývající část aukční jistoty bude vítězi E-aukce vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů ode 

dne, kdy se vyhlašovatel a poskytovatel prokazatelně dozví, že došlo ke vkladu vlastnického práva vítěze E-aukce do katastru 

nemovitostí. 
 

Účastník složením aukční jistoty souhlasí, že stanovená odměna poskytovatele je spravedlivou odměnou za organizaci aukce, 

a že plně akceptuje jak její výši, tak způsob její úhrady, tak i svůj závazek odměnu poskytovatele uhradit. Účastník nemůže být 
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považován za spotřebitele a nemůže se tedy domáhat práv a nároků spotřebitele daných zákonem o ochraně spotřebitelů. 
 

10.   Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v elektronické aukci 

Do ceny dosažené v aukci se nezapočítává aukční jistota. Cenu dosaženou v aukci musí vítěz uhradit v plné výši, a to v 

termínu uvedeném v aukční vyhlášce. V případě, že v aukční vyhlášce není uveden termín úhrady, řídí se vítěz E-aukce pokyny 

ve Smlouvě budoucí kupní nebo Smlouvě kupní. 
 

Kupující (vítěz E-aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu s Vyhlašovatelem nejpozději do 40 pracovních dnů od skončení E-

aukce a kupní cenu uhradit před podpisem kupní smlouvy na účet označený vyhlašovatelem této E-aukce. 
 

V případě, že nastane situace, kdy vítěz E-aukce nesplní svou povinnost uzavřít ve stanovené lhůtě kupní smlouvu nebo 

neuhradí ve stanové lhůtě celou kupní cenu je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši složené aukční jistoty.   
 

V případě, že vítěz E-aukce nesplní své povinnosti výše uvedené, je vyhlašovatel oprávněn uzavřít kupní smlouvu s účastníkem 

E-aukce, který skončil jako druhý za původním vítězem E-aukce, popřípadě s účastníky dalšími v pořadí, pokud účastník na 

druhém místě nebude nabídku vyhlašovatele na uzavření kupní smlouvy akceptovat. 
 

11.   Závěrečná ustanovení 

Veškerá práva a povinnosti poskytovatele, účastníků i vyhlašovatele se řídí Aukčním řádem pro elektronické aukce vydaného 

poskytovatelem elektronického aukčního systému společnosti REXIM REALITY s.r.o., pokud tato vyhláška nestanoví jinak.  

  

 

V Praze, dne ………… 2015                                                                              V Praze, dne ………….. 2015 

 

  

 

…………………………..                                                                                       …………………………..    

 REXIM REALITY s.r.o.                                                                                                AS ZIZLAVSKY v.o.s. 

 Ing. Jan Kříž, jednatel                                                                                         Mgr. Adam Sigmund, ohlášený společník 
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