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E vyhláška
E-aukce věcí movitých konaných dne 26.09.2022 10:00
PROKONZULTA, a.s. je v rámci e-aukce prodávajícím movitých věcí, nebo organizátorem prodeje movitých věcí a
je oprávněna jednat ve věci prodeje movitých věcí jménem vlastníka movitých věcí (tedy zejména oprávněná potvrdit
nabídku kupujícího a inkasovat kupní cenu).
Informace k předmětům aukce podá:
Miroslava Kopecká, DiS., mobil: 774 727 724, e-mail: kopecka@prokonzulta.cz
Číslo účtu na uhrazení kauce ve výši 15.000 Kč: 8338422063/2700, VS = RČ nebo IČ účastníka aukce.
V případě, že má zájemce již složenou kauci na vozidla ČEZ a tedy nastaven status VIP, může se této aukce
zúčastnit bez dalších nákladů!
Kupní cenu uhradí vítěz / kupující po výzvě organizátora. Číslo účtu na uhrazení celé kupní ceny: 8338422063/2700.

Místo konání aukce:
Začátek e-aukce:

https://www.prokonzulta.cz
26.09.2022 v 10:00

Označení, specifikace předmětu aukce:
Značka vozidla

Typ

RZ

Cena nejnižšího podání v aukci
vč. DPH

DACIA

DUSTER 1,6

1BR4222

149 000 Kč

Organizátor upozorňuje, že údaje o předmětu e-aukce, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu e-aukce
váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Je na odpovědnosti každého účastníka aukce si údaje
ověřit na prohlídce, případně si historii vozidla zjistit na základě uveřejněného VIN kódu.
Nebezpečí škody na předmětu e-aukce přechází z organizátora na nového vlastníka dnem předání předmětu e-aukce. Jeli nový vlastník, vítěz e-aukce, v prodlení s převzetím předmětu e-aukce, nese nebezpečí nový vlastník, vítěz e-aukce.
Nový vlastník vítěz e-aukce přebírá předmět e-aukce, jak stojí a leží a může se tudíž domáhat pouze odpovědnosti za
vady, o jejichž neexistenci byl výslovně ujištěn.
Doba prohlídky předmětu e-aukce:
Věc movitá, která je předmětem e-aukce bude zájemcům zpřístupněna k prohlídce v uvedeném termínu, a to v místě
stání vozidla, které je uvedené na www.prokonzulta.cz. Prohlídka slouží účastníkům ke zjištění skutečného stavu věci
movité. Neúčast na prohlídce není důvodem k odstoupení od Kupní smlouvy a neuhrazení kupní ceny, případně snížení
kupní ceny. Zájemci, svůj zájem o účast na prohlídce, sdělte organizátorovi na výše uvedených kontaktech. Účastníky
prohlídek žádáme o dodržení času zahájení prohlídky.
Termíny:

20.09.2022 v 16:00
Složení aukční jistoty (kauce):
Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu ve výši 15.000 Kč, a to:
1. bankovním převodem na účet organizátora č. 8338422063/2700, s variabilním symbolem „rodné číslo“
účastníka, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka, jako právnické osoby či fyzické osoby – podnikatele.
2. hotovostním vkladem na účet organizátora č. 8338422063/2700, s variabilním symbolem shodně uvedeným,
jak je uvedeno výše.

Stránka 1 z 3

Lhůta pro úhradu aukční jistoty končí den před konáním aukce v 15:00 hod. V tomto termínu musí být uvedená aukční
jistota připsána na účet organizátora e-aukce a účastník musí být k dané aukci přihlášen. Složení aukční jistoty platební
kartou nebo šekem je nepřípustné.
Vrácení aukční jistoty:
Účastníkům e-aukce, kteří se nestanou vítězi a kteří složili aukční jistotu na účet organizátora, se vrací aukční jistota
bankovním převodem na účet, z kterého byla zaslána. Vrácení aukční jistoty organizátor provede bez zbytečného
odkladu po skončení aukce, nejpozději však do 7 pracovních dnů. Vítězi e-aukce bude jistota vrácena po úplném
dokončení prodeje. Aukční jistota se proto nezapočítává na cenu dosaženou v e-aukci.
Upozorňujeme zahraniční účastníky e-aukce, že poplatky spojené s převodem měny půjdou za nimi.
Účastník e-aukce:
Zájemce o účast v e-aukci musí splňovat podmínky uvedené ve „Všeobecných podmínkách pro užívání portálu
www.prokonzulta.cz a účast na elektronických aukcích“ (dále jen „VOP“).
Výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria:
Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Organizátor e-aukce si vyhrazuje právo bez zbytečného odkladu po skončení e-aukce rozhodnout, zda účastníkovi eaukce, který předložil nejvyšší cenovou nabídku (dále jen „kupující“) předmět prodeje prodá. Organizátor je oprávněn
kdykoliv od e-aukce upustit, a to bez udání důvodů. V takovém případě je organizátor povinen vyrozumět o upuštění
od e-aukce všechny účastníky a postupovat způsobem uvedeným pro vrácení aukční jistoty.
Vyrozumění o výsledku e-aukce:
Vítěz e-aukce bude vyrozuměn organizátorem e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda akceptuje jeho
nabídku bez zbytečného odkladu. Vítěz e-aukce/ kupující je povinen zaplatit kupní cenu (zahrnující nabídnutou cenu
v e-aukci potvrzenou organizátorem a administrativní poplatek) ve stanovené lhůtě. Organizátor e-aukce na tuto částku
vystaví řádný daňový doklad, jakmile bude vítězem e-aukce tato úhrada provedena. Za doručení faktury se považuje
i její doručení e-mailem.
Dále ve stejném termínu jako je doplacení kupní ceny zašle kupující na adresu organizátora aukce platný doklad o
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. (zelenou kartu) na jméno
kupujícího, úředně ověřenou Plnou moc vystavenou kupujícím pro osobu určenou organizátorem aukce (Prodávající)
za účelem přepisu vozidla a dále 2x podepsanou kupní smlouvu.
Po vydražení daného předmětu e-aukce není možné doklady přepsat na jiný subjekt, než který je uveden v aukčním
systému u dané aukce.
Nedoručí-li vítěz požadované dokumenty ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi e-aukce smluvní
pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro
doručení dokumentů. Organizátor e-aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení aukční jistoty
za organizátorem e-aukce oproti pohledávce organizátora e-aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty za nedoručení
dokumentů ve stanoveném termínu.
Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v e-aukci a administrativní poplatek:
Cenu dosaženou v e-aukci je vítěz povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 30.09.2022 včetně. Úhradu ceny dosažené
v e-aukci vítěz provede bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet organizátora č.
8338422063/2700. Při úhradě uvede vítěz variabilní symbol „rodné číslo“ vítěze, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vítěze,
jako právnické osoby.
Nad rámec kupní ceny je vítěz aukce povinen uhradit na účet organizátora i administrativní poplatek spojený s prodejem
ve výši 1.500 Kč (obsahuje náklady na Evidenční kontrolu, změnu vlastníka v registru vozidel, apod.). Tuto částku je
vítěz povinen uhradit ve stejné lhůtě jako cenu kupní.
Neuhradí-li vítěz cenu dosaženou v e-aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi e-aukce smluvní
pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro
úhradu ceny dosažené v e-aukci. Organizátor e-aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení
aukční jistoty za organizátorem e-aukce oproti pohledávce organizátora e-aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty
za nedoplacení vítězné ceny dosažené v e-aukci ve stanoveném termínu.
Neuhrazením ceny dosažené v e-aukci vítěz taktéž ztrácí právo na převzetí předmětu prodeje a uzavření Předávacího
protokolu, na jejímž základě by bylo na vítěze převedeno vlastnické právo k předmětu e-aukce.
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Nákup věci movité s odpočtem DPH (VAT):
Zahraniční vítěz e-aukce, který bude chtít předmět e-aukce vyvézt do jiného členského státu, složí na účet organizátora
č. 8338422063/2700 kupní cenu včetně DPH, která je vratná poté, co mu doloží:
- potvrzení o daňové registraci k DPH v zemi dovozu
- prohlášení, že předmět e-aukce skutečně byl přepraven do jiného ČS s důkazními prostředky o uskutečněné
přepravě a že přeprava byla ukončena. Tyto musí být průkazně identifikovatelné ke konkrétní přepravě
předmětu e-aukce (movitého majetku), jedná se např. o přepravní doklady potvrzené kupujícím (CMR),
smlouvu o přepravě uzavřenou s dopravcem na konkrétní movitou věc.
Doplňujeme, že k prokázání není možné využít obecné prohlášení nebo např. rámcové smlouvy s přepravcem o zajištění
přepravy zboží.
Poplatky spojené s převodem měny půjdou za vítězem e-aukce.
Zajištění evidenční kontroly a přepisu vozidla:
Evidenční kontrolu vozidla a přepis v registru vozidel zajišťuje prodávající, nebo jím pověřená osoba.
Náklady spojené s evidenční kontrolou vozidla a přepisem vozidla v plné výši hradí kupující ve formě
„administrativního poplatku“ jak je uvedeno výše. V případě, že jsou s přepisem vozidla spojeny poplatky na
ekologickou daň (EURO), budou tyto poplatky dodatečně kupujícímu v plné výši přefakturovány.
Předání a převzetí předmětu e-aukce:
Kupující se zavazuje předmět aukce převzít do patnácti dnů (15) od výzvy organizátora a podepsat předávací protokol.
Kupujícímu bude předána veškerá dostupná dokumentace k vozidlu, klíče a jiná přístupová zařízení. Okamžik podpisu
předávacího protokolu se považuje za uzavření kupní smlouvy na věc movitou mezi organizátorem a kupujícím.
V případě, že kupující vozidlo nepřevezme a nepodepíše předávací protokol v uvedeném termínu, je organizátor
oprávněn po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení.
Závěrečná ustanovení:
Organizátor i kupující se zavazují ke vzájemné spolupráci, tak aby lhůta od doplacení kupní ceny k předání vozidla byla
nejkratší možná. V případě prodlení v uvedených postupech a dohodnutých lhůtách ze strany kupujícího je organizátor
oprávněn účtovat náklady 3 000 Kč za každý den prodlení. Na tyto náklady bude kupující upozorněn e-mailem.
Veškerá práva a povinnosti organizátora a účastníků aukcí se řídí Všeobecnými podmínkami pro užívání portálu
www.prokonzulta.cz a účast na elektronických aukcích, které jsou zveřejněné na webových stránkách organizátora,
pokud tato vyhláška či jiná smluvní ujednání účastníků nestanoví jinak.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv e-aukci zrušit bez udání důvodů.
Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v e-aukci.
V Brně dne 31.08.2022
Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Hradil
Jaroslav Jaroslav
Datum:
2022.08.31
Hradil
09:39:47 +02'00'
________________________

PROKONZULTA, a.s.
Jednající: Ing. Jaroslav Hradil
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