Křenová 299/26, Brno 602 00
 +420 543 255 515

v

E-VYHLÁŠKA
č. 22DR001328
dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vyhlašovatel:
autoenergy s.r.o., IČ 29204381, se sídlem Optátova 819/35b, Jundrov, 63700 Brno,
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 65498.
Zastoupená: jednatel TOMÁŠ BURYŠEK
(dále jen vyhlašovatel)
Organizátor:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673
zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, členem správní rady
kontaktní osoba: Lukáš Rychnovský, 420777948131, rychnovsky@prokonzulta.cz
(dále jen organizátor nebo zprostředkovatel)

Název aukce:

Range Rover SDV8 4.4 250kW Autobiography

Místo konání aukce:
Začátek e-aukce:
Ukončení e-aukce:

https://www.prokonzulta.cz/aukce/range-rover-sdv8-4-4-250kw-autobiography-m22DR001328

Nejnižší podání:
Minimální příhoz:
Aukční jistota:

1.125.000 Kč
5.000 Kč
50.000 Kč

05.10.2022 v 10:00
05.10.2022 v 11:00

Odhadní cena předmětu e-aukce, nejnižší podání, minimální příhoz i cena dosažená v e-aukci se rozumí včetně DPH v
zákonné výši u předmětu e-aukce, kde toto DPH přichází v úvahu.
1. Prohlídka dne: 03.10.2022 ve 14:00 hod.

Podmínky pro účast v aukci:
1. Provést registraci na www.prokonzulta.cz
2. Přihlásit se k dané aukci a zaškrtnout pole „Souhlasím s údaji uvedenými v čestném prohlášení“
3. Složit aukční jistotu: na účet vyhlašovatele č. 123-7510230297/0100, s variabilním symbolem „rodné číslo“ účastníka
aukce, jako fyzické osoby nebo „IČ“ účastníka aukce, jako právnické osoby.

v
www.prokonzulta.cz | info@prokonzulta.cz | zapsáno v OR KS Brno oddíl B, vložka 7673
IČ: 26307367 | DIČ: CZ26307367
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I. Označení, specifikace a stručný popis předmětu aukce, jeho popis
Předmětem aukce je věc movitá:
Land Rover, Range Rover 4.4 SD
Datum první registrace: 02/2014
STK: 10/2023
VIN: SALGA2JF7EA160705
Najeto dle stavu tachometru cca: 141 000 Km
Barva: světlá šedá metalíza
Koupeno jako nové v Německo, po jednom majiteli, nebourané, prokazatelná servisní historie - pravidelný servis jen u servis
Land Rover, vše doloženo orig. servisní knížkou, přední i zadní světlomety LED, satelitní navigace, parkovací kamera, kožené
čalounění - vyhřívaná i odvětrávaná přední sedadla, automatická čtyřzónová klimatizace, el. nastavitelná kožená sedadla s
pamětí, adaptivní tempomat ACC, hlídání jízdních pruhů, asistent dopravních značek, hlídání mrtvého úhlu, Digitální
přístrojový štít, el. okna, el. zrcátka, multifunkční volant - vyhřívaný, palubní počítač, 2x klíč, alu 20", sound Meridian. El.
výsuvné tažné zařízení.
Vozidlo je ve stavu odpovídajícímu době provozu, stáří a počtu ujetých km.
Odpočet DPH možný. Vlastník je plátce DPH.
(dále jen „předmět e-aukce“)

II. Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu e-aukce
Předmět e-aukce není v současné době užíván jeho vlastníkem.
Dle informací vyhlašovatele k předmětu e-aukce není uzavřena nájemní smlouva.
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. Nebezpečí škody na předmětu e-aukce přechází z
vyhlašovatele na nového vlastníka dnem předání předmětu e-aukce. Je-li 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. Vyhlašovatel zaručuje vlastnosti předmětu e-aukce a odpovídá za jeho vady pouze
v rozsahu stanoveném touto e – vyhláškou.

III. Doba prohlídky předmětu e-aukce
Prohlídka předmětu e-aukce se uskuteční pouze po předchozím potvrzení ze strany zájemce ve výše uvedeném termínu,
sraz účastníků prohlídky je na adrese Křenová 299/26, Trnitá, Brno, 60200. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace
na místě poskytne organizátorem pověřená osoba. Účastník prohlídky je povinen, na výzvu osoby zajišťující prohlídku,
prokázat se platným průkazem totožnosti, na základě čehož bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Prohlídka slouží
účastníkům ke zjištění skutečného stavu předmětu e-aukce. Neúčast na prohlídce není důvodem k odstoupení od kupní
smlouvy a neuhrazení kupní ceny, případně snížení kupní ceny. Účastníky žádáme o dodržení přesného času zahájení
prohlídky.
Zájemci o účast na prohlídce se můžou nahlásit pomocí formuláře „Zúčastnit se prohlídky“, který je k dispozici na našem
portále jednotlivých zpeněžení. Nebo sdělte organizátorovi na kontaktech: +420777948131, rychnovsky@prokonzulta.cz
Prohlídka bude provedena v rámci možností.

IV. Složení aukční jistoty
Účastník aukce je povinen složit aukční jistotu ve výši 50.000 Kč, a to:
1. bankovním převodem na účet organizátora č. 1237510230297/0100, 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. 1237510230297/0100, s variabilním symbolem shodně uvedeným,
jak je uvedeno výše.
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Lhůta pro úhradu aukční jistoty končí den před konáním aukce do 16:00 hod. V tomto termínu musí být uvedená aukční
jistota připsána na účet organizátora e-aukce a dále účastník e-aukce musí být k této e-aukci přihlášen. Složení aukční jistoty
platební kartou nebo šekem je nepřípustné.
V. Vrácení aukční jistoty
Uhrazená aukční jistota se vítězi započte na cenu dosaženou v aukci, ostatním neúspěšným účastníkům aukce bude aukční
jistota v plné výši vrácena po skončení aukce převodem na bankovní účet, ze kterého byla odeslaná. Účastníkům, kteří
aukční jistotu uhradili složením v hotovosti na účet, bude jistota poukázána na účet, který uvedli v registračním formuláři.
Vrácení aukční jistoty proběhne bez zbytečného odkladu nejpozději do 7 kalendářních dnů od konání aukce.
VI. Účastník e-aukce
Zájemce o účast v e-aukci musí splňovat podmínky uvedené v bodě II. ve „Všeobecných podmínkách pro užívání portálu
www.prokonzulta.cz a účast na elektronických aukcích“ (dále též jen „Všeobecné podmínky“, či „VOP“).
VII. Výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Vyhlašovatel e-aukce může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo v takovém případě
kupní smlouvu s účastníkem e-aukce, který nejvyšší nabídku učinil, neuzavřít. V tomto případě je organizátor povinen na
základě pokynu vyhlašovatele vrátit vítězi vše, co doposud na jeho účet v rámci e-aukce složil, a to bez zbytečného odkladu.
Vyhlašovatel je oprávněn kdykoliv od e-aukce upustit. V takovém případě je organizátor povinen vyrozumět o upuštění od
e-aukce všechny účastníky a postupovat způsobem uvedeným pro vrácení aukční jistoty a uhrazené ceny či její části
dosažené v e-aukci.
VIII. Vyrozumění o výsledku e-aukce
Vítěz e-aukce bude vyrozuměn organizátorem e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda vyhlašovatel
akceptuje jeho nabídku, nejpozději do 3 pracovních dní od okamžiku, kdy organizátor e-aukce obdrží písemné stanovisko
vyhlašovatele e-aukce k výsledku soutěžního kola e-aukce.
IX. Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v e-aukci
Aukční jistota se započítává vítězi na cenu dosaženou v e-aukci. Cenu dosaženou v e-aukci je vítěz povinen uhradit ve lhůtě
nejpozději do 31.10.2022 včetně. Úhradu ceny dosažené v e-aukci vítěz provede bankovním převodem či vkladem v
hotovosti na bankovní účet organizátora č. 123-7510230297/0100. Při úhradě uvede vítěz variabilní symbol „rodné číslo“
vítěze, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vítěze, jako právnické osoby.
Neuhradí-li vítěz cenu dosaženou v e-aukci a 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
uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě by bylo na vítěze převedeno vlastnické právo k předmětu e-aukce.
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.123-7510230297/0100 kupní cenu včetně DPH, kdy částka ve výši DPH, bude vrácena kupujícímu poté, co kupující doloží
organizátorovi:
- 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.
XI. Lhůta pro uzavření kupní smlouvy
V případě, že vítěz uhradí cenu dosaženou v e-aukci řádně a včas, bude organizátorem e-aukce vyrozuměn e-mailem (na
adresu, jež uvedl při registraci) o této skutečnosti a současně bude vyzván k dostavení se k uzavření kupní smlouvy ve lhůtě
14 dnů od uhrazení kupní ceny včetně. V případě, že vítěz neuzavře s vyhlašovatelem e-aukce kupní smlouvu ve stanoveném
termínu, ztrácí právo na uzavření kupní smlouvy a 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 uzavření kupní smlouvy.
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Organizátor e-aukce je oprávněn jednostranně započíst pohledávku vítěze na vrácení aukční jistoty za organizátorem eaukce oproti pohledávce organizátora e-aukce za vítězem na úhradu smluvní pokuty za neuzavření kupní smlouvy ve
stanoveném termínu. Rozdíl mezi cenou dosaženou v e-aukci, kterou vítěz uhradil řádně a včas, a aukční jistotou bude vítězi
zaslán na bankovní účet, ze kterého byla odeslána aukční jistota.
XII: Předání a převzetí předmětu e-aukce
Kupující se zavazuje předmět aukce převzít od vyhlašovatele do tří pracovních dnů (3) dnů od výzvy organizátora a podepsat
předávací protokol. Vyhlašovatel předá kupujícímu veškerou dostupnou dokumentaci k vozidlu, klíče a jiná přístupová
zařízení. Okamžik podpisu předávacího protokolu se považuje za uzavření kupní smlouvy na věc movitou mezi
vyhlašovatelem a kupujícím.
V případě, že kupující vozidlo nepřevezme a nepodepíše předávací protokol v uvedeném termínu, je organizátor oprávněn
po straně kupující požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
XIII. Závěrečná ustanovení
Veškerá práva a povinnosti organizátora, účastníků i vyhlašovatele 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.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv e-aukci zrušit bez udání důvodů.
Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v e-aukci.

Přílohy:
1. Návrh Kupní smlouvy

V Brně dne 19.09.2022
Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Hradil
Datum: 2022.09.21
Hradil
09:19:40 +02'00'

………………………………………………….
PROKONZULTA, a.s.

Za správnost dokumentu PROKONZULTA, a.s. odpovídá:
Lukáš Rychnovský

Stránka 4 z 7

Příloha:

Kupní smlouva
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
…………………………..
(dále jen „Prodávající“)
a
Jméno / název …………………………..
r.č. / IČ …………………………………..
trvale bytem / se sídlem…………………..
(dále jen „Kupující“)
(společně dále také jako “Smluvní strany” a individuálně také jako “Smluvní strana”)
spolu uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“):
I.
Základní ustanovení
1.1.

Prodávající prohlašuje, že je na základě řádného nabývacího titulu výlučným vlastníkem vozidla:
Land Rover, Range Rover 4.4 SD
Datum první registrace: 02/2014
VIN: SALGA2JF7EA160705
(dále jen „Předmět koupě“) a že Předmět koupě nabyl po právu.

1.2.

Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě v době uzavření této Smlouvy drží.
II.
Předmět Smlouvy

2.1.

2.2.

Touto Smlouvou prodává Prodávající Kupujícímu Předmět koupě a zavazuje se umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické
právo k Předmětu koupě specifikovanému v odst. 1.1. této Smlouvy, a to za podmínek a způsobem specifikovaným
v této Smlouvě.
Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít způsobem sjednaným v této Smlouvě a zaplatit za něj sjednanou kupní
cenu dle čl. III. této Smlouvy.
S užíváním Předmětu koupě jsou neoddělitelně spojeny a pro užívání Předmětu koupě jsou nezbytné tyto dokumenty:
- osvědčení o registraci vozidla část I. (tzv. malý technický průkaz vozidla),
- osvědčení o registraci vozidla část II. (tzv. velký technický průkaz vozidla),
III.
Kupní cena, platební podmínky

3.1.
3.2.

Smluvní strany si za Předmět koupě ujednaly kupní cenu ve výši ……………………………… Kč vč. DPH
(slovy ....................................................................................... korun českých) (dále jen „Kupní cena“).
Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu úhrady celé kupní ceny za předmět převodu takto:
3.2.1
Kupní cenu v plné výši (viz odst. 3.1 této smlouvy) uhradil kupující před podpisem této smlouvy dne ……………
převodem na bankovní účet do úschovy organizátora e-aukce společnosti PROKONZULTA, a.s., Brno,
Křenová 26, 602 00, č. ú. 123-7510230297/0100.
3.2.2
Tuto částku, tj. složenou kupní cenu, vydá schovatel PROKONZULTA a.s. z depozita nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů poté, co bude uzavřena Kupní smlouva. Kupní cena se považuje za uhrazenou straně
prodávající dnem jejího připsání na uvedený účet prodávající.
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3.3.

Prodávající a kupující shodně prohlašují, že kupní cena byla složena u organizátora e-aukce ve smyslu článku 3.2. této
smlouvy.
IV.
Doba dodání Předmětu koupě

4.1.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu Předmět koupě při uzavření této Smlouvy, a to včetně všech jeho součástí
a příslušenství a dokumentů nezbytných k užívání Předmětu koupě. O předání a převzetí Předmětu koupě bude
Smluvními stranami podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání a převzetí Předmětu koupě.
Smluvní strany prohlašují a zavazují se, že okamžitě po uzavření této Smlouvy oznámí převod Předmětu koupě
příslušnému úřadu, který vede evidenci motorových vozidel, a to tak, že společně a při vzájemné součinnosti absolvují
evidenční kontrolu vozidla, oznámení převodu u příslušného úřadu, kde společně podají návrh na provedení změny
v evidenci motorových vozidel co do vlastníka i provozovatele vozidla. Pro případ, že okamžité úkony směrem
k evidenci motorových vozidel nebudou ze strany Prodávajícího možné, zavazuje se tento po uzavření této Smlouvy
udělit Kupujícímu plnou moc k podání návrhu na změnu vlastníka a provozovatele Předmětu koupě v evidenci
motorových vozidel a k řízení o takovém návrhu, jakož i ke všem úkonům nutným k provedení takové změny. Kupující
se návrh zavazuje podat bez zbytečného odkladu po převzetí plné moci, nejpozději však do 5 dnů ode dne uzavření
této Smlouvy a o splnění své povinnosti se zavazuje nejpozději do 1 pracovního dne ode dne splnění informovat
Prodávajícího.

4.2.
4.3.

Okamžikem uzavření Smlouvy přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn ihned po okamžiku přechodu nebezpečí škody na Předmětu
koupě ukončit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – Předmětu koupě. Kupující okamžikem přechodu nebezpečí
škody na věcí přebírá odpovědnost za provoz předmětného vozidla. Pro tyto účely se Kupující zavazuje ve lhůtě
nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami uzavřít pojistnou smlouvu k pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, případně ji na výzvu (a to i na výzvu cestou elektronické komunikace) Prodávajícímu
poskytnout.
V.
Prohlášení Smluvních stran

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě je na základě této Smlouvy převáděn jako použitý. Prodávající prohlašuje,
že stav Předmětu koupě odpovídá jeho stáří, opotřebení, rozsahu použití a účelu, na který je určen.
Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě není zatížen žádnými právy třetích osob, které by bránily převodu
vlastnického práva k Předmětu koupě ani si existence takových práv není vědom. Prodávající zároveň prohlašuje, že
dle jeho vědomí, není Předmět koupě předmětem soudního či rozhodčího řízení, exekuce či výkonu rozhodnutí,
majetkové podstaty jakéhokoli dlužníka v insolvenčním řízení, řízení o vyvlastnění či předmětem jakéhokoli jiného
řízení.
Prodávající dále prohlašuje, že nemá žádné závazky, které by bránily převodu vlastnického práva k Předmětu koupě,
dle jeho vědomí ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno žádné exekuční řízení ani vůči němu není
zahájeno insolvenční řízení, že není v úpadku a ani mu není znám jiný důvod, který by bránil řádnému převodu
vlastnického práva či by zkracoval uspokojení jakéhokoli věřitele Prodávajícího.
Kupující prohlašuje, že se s Předmětem koupě seznámil, zná jeho stav a má zájem jej koupit. Kupující zároveň
prohlašuje, že není vůči němu vedeno žádné exekuční řízení ani vůči němu není zahájeno insolvenční řízení, že není v
úpadku a ani mu není znám jiný důvod, který by bránil řádnému nabytí vlastnického práva za Kupní cenu či by
zkracoval uspokojení jakéhokoli věřitele Kupujícího.
VI.
Odpovědnost za vady

6.1.
6.2.
6.3.

Prodávající neposkytuje Kupujícímu záruku za jakost.
Prodávající odpovídá za vady, které měl Předmět koupě v době jeho předání Kupujícímu. Prodávající nenese
odpovědnost za vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na věci ve smyslu odst. 4.2. této Smlouvy.
Kupující je povinen si věc při převzetí řádně prohlédnout a písemně sdělit Prodávajícímu případné vady věci; pokud
tak neučiní, platí, že Předmět koupě nemá ke dni předání žádné zjevné vady. Za řádné oznámení vad se považuje
zejména jejich zaznamenání do předávacího protokolu, je-li dle této Smlouvy sepisován; v opačném případě musí být
oznámení vad učiněno písemným právním jednáním, adresovaným Prodávajícímu.
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6.4.

V případě, že se vady projeví později, je Kupující povinen tyto bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do 5 dnů od
jejich zjištění) písemně oznámit Prodávajícímu. V případě pozdního oznámení vad, Kupujícímu nevzniká právo
z vadného plnění.
VII.
Další ujednání

7.1.
7.2.

Okamžikem předání přechází na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě.
Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, kdy je Kupující v prodlení s úhradou Kupní ceny delším
než 10 dnů. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu druhé Smluvní strany uvedenou
v záhlaví této Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny navrátit si poskytnutá plnění,
a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení dostoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory vyplývající z této Smlouvy, budou s konečnou
platností řešeny před českými soudy.
Vzájemné vztahy obou Smluvních stran, touto Smlouvou blíže neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
Tato Smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena pouze dohodou Smluvních stran ve formě písemných
číslovaných dodatků.
Pro případ, že se kterékoli z ujednání obsažených v této Smlouvě ukáže být neúčinným nebo neplatným, zavazují se
Smluvní strany nahradit takové neplatné či neúčinné ujednání ujednáním platným a účinným, odpovídajícím smyslu
a účelu původního ujednání.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, po jednom vyhotovení obdrží
Prodávající a Kupující.

V _________ dne __________2022

V _________ dne __________2022

_______________________________
………………………...
Prodávající

_______________________________
………………………………..
Kupující
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