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Doplňující informace 
 

k výběrovému řízení na prodej volných bytových jednotek formou 
elektronické aukce – 18., vyhlášenému dne 24. 4. 2017   

 

X. Povinnosti vítěze 
1. Vítěz je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Vyhlašovatele 

k uzavření kupní smlouvy kupní smlouvu předloženou mu Vyhlašovatelem v požadovaném 
počtu paré platně podepsat (podpis alespoň na jednom paré úředně ověřit). 

2. Vítěz je povinen zaplatit Kupní cenu dle podmínek kupní smlouvy do třiceti dnů ode dne 
doručení výzvy Vyhlašovatele k jejímu zaplacení. 

3. Po úhradě Kupní ceny je Vítěz povinen zaplatit odměnu pro Poskytovatele, která bude 
vypočtena jako součet fixní části odměny ve výši 3 % z Minimální kupní ceny a pohyblivé 
části odměny ve výši 4 % z rozdílu mezi Kupní cenou dosaženou E-aukcí a Nejnižším 
podáním, přičemž takto vypočítaná odměna v sobě již obsahuje započtenou DPH dle 
platných právních předpisů. Úhrada odměny bude provedena ze složené kauce. Bude-li 
výše odměny převyšovat složenou kauci, bude Vítěz povinen zaplatit část odměny 
převyšující složenou kauci do 7 dnů ode dne doručení výzvy od Poskytovatele. V případě, 
že Kupní cena bude rovna částce Nejnižšího podání, nebude Vítěz mít povinnost zaplatit 
odměnu Vyhlašovatele.  

4. Vítěz se zavazuje dodržet povinnosti, ke kterým se čestně zavázal v přihlášce do 
výběrového řízení blíže stanovené v čl. VI. odst. 4. Podmínek výběrového řízení.  

5. Oznámení nebo výzvy dle tohoto článku Podmínek budou zasílány poštovní službou 
doporučeně na adresy uvedené v nabídce. V případě, že oznámení nebo výzva budou 
provozovatelem poštovní služby vráceny Poskytovateli nebo Vyhlašovateli jako 
nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky desátý den po odevzdání k 
poštovní přepravě. 

6. V případě, že Vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1., 2., 3. a 4. 
tohoto článku Podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Vítěz v tomto případě 
uhradí Vyhlašovateli a Poskytovateli do 10 dnů po nesplnění kterékoli z jeho povinností 
vítěze uvedených v odst. 1., 2., 3. a 4. tohoto článku Podmínek smluvní pokutu ve výši 
složené kauce, tj. 10 % Minimální kupní ceny. Konkrétní výše smluvní pokuty je uvedena 
v příloze č. 1. Podmínek. 

7. Vítěz podpisem čestného prohlášení dle čl. VI. odst. 4. Podmínek rovněž dává Vyhlašovateli 
a Poskytovateli souhlas, aby na úhradu smluvních pokut byla použita kauce složená 
Vítězem. 

8. Pokud dojde ke zrušení vítězství dle odst. 6. tohoto článku, nebude k uzavření kupní 
smlouvy vyzván jiný Účastník a Vyhlašovatel výběrové řízení zruší. 

 
V Praze dne 26. 4. 2017 

Ing. Filip Koucký 
vedoucí odboru majetkoprávního 

 


