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AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Aukce se řídí platným aukčním řádem, není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak. Aukční řád
je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz.
Termín a místo konání aukce
Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního
systému Správce: Uřadu pro zastupovánĺ státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, ICO: 69797111, dostupného na webových stránkách
www.nabidkamaietku.cz.
Začátek aukce se stanovuje na den 1.10.2018 ve 13:00 hod.
Konec aukce se stanovuje na den 19.10.2018 ve 13:00 hod.
II.
Podmínky účasti v aukci
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému.
Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.
Ill.
Označení vyhlašovatele aukce
Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, ICO: 69797111, za kterou právně jedná JUDr. Libor Tříska,
ředitel odboru Odloučené pracoviště Zlín, pověřený na základě Příkazu generálnĺho ředitele č.
6/2014, v platném znění.
-

Iv.
Předmět aukce
Předmětem aukce je movitá věc, níže specifikovaná.
.
Kapesní nůž Smith&Wesson s délkou čepele 8 cm
Popis Předmětu aukce, jeho příslušenství a stavu, v němž se předmět aukce nachází:
Jedná se o kapesní nůž značky Smith&Wesson, řada Extreme Ops, délka čepele 8 cm, nůž má
oboustranný trn pro rychlé otvírání palcem, ergonomicky tvarovanou rukojeť s hrubou texturou,
na spodní straně nože jsou žlábky na prsty pro ochranu proti sklouznutí prstů na čepel. Nůž má
odnímatelnou kovovou sponu na připevnění k oblečení nebo vybavení. Nůž je používaný a
funkční, na rukojeti a sponě jsou oděrky, jinak bez závad.
Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem
státu má Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42,12800 Praha 2, IČO: 69797111.

Specifikace místa předmětu aukce:
Předmětná movitá věc se nachází na adrese odboru Odloučené pracoviště Zlín, tř. Tomáše Bati
3792, 760 01 Zlín.
Možnost prohlídky je uvedena v článku VIII této vyhlášky.
Práva a závazky na předmětu aukce:
Zadavatel upozorňuje, že údaje o předmětu aukce uvedené v aukční vyhlášce, popis stavu
předmětu aukce a práva a závazky na předmětu aukce váznoucí, jsou uvedeny pouze
podle dostupných informací.
Při porušení podmínek AV a zmaření aukce může zadavatel vymáhat škodu ve výši
vynaložených nákladů.
V.
Nejnižší podání a Příhoz
Nejnižší podání činí 150,00 Kč (slovy: jednostopadesátkorun českých).
Příhoz je stanoven na částku minimálně 5,00 Kč (slovy: pět korun českých).
Vl.
Účastníci aukce
Uživatelům EAS, kteří se do aukce přihlásí, bude jako účastníkům aukce přiděleno aukční číslo,
které platí pouze pro konkrétnĺ aukci. Vstupem do aukce účastník souhlasí s podmínkami kupní
smlouvy.
.

VII.
Úhrada ceny dosažené v aukci a převzetí předmětu aukce
Vítěz aukce obdrží od kontaktní osoby informace o platebních podmínkách k úhradě kupní ceny
a je povinen na výzvu zadavatele aukce uzavřít kupní smlouvu a řádně a včas uhradit aukční
cenu.
Po přijetí platby na účet zadavatele je vítěz aukce informován o podmínkách podpisu kupní
smlouvy a převzetí předmětu aukce.
Pro uzavření kupní smlouvy platí:
a) Pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat svoji totožnost platným průkazem
totožnosti, zahraniční fyzická osoba platným cestovním dokladem.
b) Pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat
jménem právnické osoby (dále Jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit,
že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby, a to výpisem
z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž
je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která
prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů,
nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. Statutární orgán
právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (viz výše). Pokud
dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku
zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským
zápisem nebo písemným čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná
o osobu oprávněnou jednat za vítěze aukce.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vítěz aukce, vítěz aukce
potvrdí převzetí předmětu aukce v předávacím protokolu. Po převzetí vítěz aukce nemůže
uplatňovat žádné nároky vztahující se k předmětu aukce.

Místo předání předmětu aukce je odbor Odloučené pracoviště Zlín, tř. Tomáše Bati 3792, 760 01
Zlín.
VIII.
Prohlídky předmětu aukce
Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na 8.10.2018 v 9:00 hod. V případě, že se nebudete
moci v daném termínu dostavit, lze si dohodnout individuální termín na tel. čísle 577 690 465.
Místo srazu účastníku prohlídky předmětu aukce se stanovuje na adrese tř. Tomáše Bati 3792,
760 01 Zlín, ve 4. etáži, dveře č. 419— Ing. Tereza Kostelníková. Učastníci prohlídek jsou povinni
dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynu osoby,
která organizuje prohlídku.
Prohlídku předmětu aukce je možné uskutečnit pouze po telefonické dohodě na Č. 577 690 465.

Ix.
Závěrečná ustanovení
Tato aukčnĺ vyhláška byla sepsána a je platná pouze pro aukci předmětu, pro nějž byla tato
aukční vyhláška vyhotovena.
Veškerá práva a povinnosti účastníku aukce, které nejsou v této aukční vyhlášce specifikována,
se řĺdí platným aukčním řádem a souvisejícími zákony.
Ve Zlíně:
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Zadavatel
Česká republika Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
za kterou právně jedná JUDr. Libor Tříska, ředitel odboru Odloučené pracoviště Zlín,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014v platném znění
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