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Aukční řád společnosti AMEX Brno, s.r.o. 

 
I. Předmět aukčního řádu 

1. Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů, 
obchodní veřejnou soutěží podle ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, ani veřejnou soutěží dle § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
2. Společnost AMEX Brno, s.r.o., se sídlem Hlavní 290/74, 624 00 Brno, zastoupená jednatelem Ing. 
Vladimírem Škárou, CSc, IČ 47910925, DIČ: CZ47910925, jako zprostředkovatel, zajišťuje organizační a 
právní přípravu a průběh aukcí. 
 
3. Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole, zastoupené starostou městské části Brno – Královo 
Pole, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785, jako zadavatel aukce, vyhlašuje v souladu se Způsobem pronájmu bytů 
v majetku města Brna svěřených Městské části Brno – Královo Pole aukci na výši finančního daru městu Brnu - 
městské části Brno – Královo Pole, kdy s účastníkem aukce, který učinil nejvyšší příhoz bude uzavřena darovací 
smlouva a smlouva o budoucí nájemní smlouvě na byt v domě určeném k privatizaci. 

II. Vymezení pojmů 
1. zadavatel aukce: Statutární město Brno, Městská část Brno – Královo Pole, zastoupena starostou městské 

části Brno – Královo Pole, IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785. 
 
2. zprostředkovatel: společnost AMEX Brno, s.r.o.,  Hlavní 290/74, 624 00 Brno, zastoupená jednatelem Ing. 

Vladimírem Škárou, CSc, IČ 47910925, DIČ: CZ47910925, která je zodpovědná za přípravu a průběh aukce. 
 
3. aukce: jednání konané na základě návrhu zadavatele aukce, při němž se licitátor obrací na účastníky aukce 

s výzvou k podávání nabídek a s tím, že účastník aukce, který za stanovených podmínek učiní nejvyšší 
nabídku,  získá příklepem možnost uzavřít darovací smlouvu a smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na byt 
v domě určeném k privatizaci.  

4. opakovaná aukce se koná v případě, že účastník aukce, kterému byl udělen příklep, aukci zmařil.  

5. aukční vyhláška, aukční vyhláškou se vyhlašuje místo, den a hodina aukce a uvádí se v ní podmínky aukce. 

6. licitáto r je fyzickou osobou oprávněnou činit jménem zprostředkovatele a na jeho účet úkony při aukci. 

7. předmět aukce: výše finančního daru budoucího nového nájemce bytu v domě určeném k privatizaci pro 
město Brno - městskou část Brno Královo Pole.  

8. doba trvání aukce: doba, po kterou účastníci aukce činí vyšší podání.  

9. účastník aukce: osoba, která je oprávněná se aukce zúčastnit, složila jistotu a do aukce se řádně 
zaregistrovala.  

10. nabídka:  nabídka účastníka aukce učiněná v jejím průběhu ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání, 
další podání musí převyšovat podání již učiněné, nejméně o stanovený minimální příhoz.    

11. podání nabídky – příhoz: činí účastníci aukce tak, že zvednou aukční číslo a zřetelně vysloví jeho výši. 

12. minimální příhoz: jde o nejmenší  částku, o kterou může účastník aukce provést příhoz.  Výši příhozu může 
účastník aukce překročit. 

13.  nejnižší podání:  nejnižší částka finančního daru, která je stanovena v souladu se Způsobem pronájmu bytů 
v majetku města Brna svěřených městské části Brno – Královo Pole. 

14. jistota:  slouží k zajištění budoucích závazků účastníků aukce ve stanovené výši a formě.  
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15. velikost jistoty:  jistota je stanovena ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých) pro každou 
z pořádaných aukcí 

16.  zmaření aukce: neuhrazení ceny dosažené v aukci nejvyšším příhozem nebo nepodepsání darovací smlouvy 
a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě účastníkem aukce, který učinil nejvyšší příhoz a to v termínech 
stanovených v aukční vyhlášce nebo uvedení nepravdivých údajů nebo předložení pozměněných listin při 
zápisu do aukce. 

17. příklep: úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek ke 
zmocnění účastníka aukce, který učinil maximální příhoz, k uzavření darovací smlouvy a smlouvy o budoucí 
nájemní smlouvě. 

III. Ú častníci aukce a ochrana jejich osobních údajů 
1. Účastníky aukce mohou být fyzické osoby starší 18 let, které mají způsobilost k právním úkonům, mají 

hlášený trvalý pobyt v městě Brně a jsou zapsány nejméně po dobu dvou let nepřetržitě do pořadníku 
žadatelů na pronájem bytu, který je veden Městskou částí Brno Královo Pole, a osoby jednající za účastníky 
aukce na základě plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele. 

 
2. Účastníky aukce nemohou být zprostředkovatel a osoby, které jsou jeho zaměstnanci, licitátor, a osoby, které 

jsou ve vztahu  k některé k výše uvedeným osobám. 
  
3. Účastník aukce doloží při zápisu do aukce platný občanský průkaz (fyzická osoba), čestné prohlášení, že jsou 

osobami oprávněnými se aukce zúčastnit  a doklad o zaplacení jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, 
poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka).  Poté se zapíše do listiny „Zápis do 
aukce“ a bude mu přiděleno aukční číslo (oproti vratné záloze 50,- Kč). Zástupce účastníka dražby nebo 
zmocněná osoba předloží navíc úředně ověřenou plnou moc.  

 
4. Zprostředkovatel zajistí při zápisu do aukce vymezení diskrétní zóny tak, aby byla zajištěna ochrana 

soukromí účastníků aukce. K zamezení úniku osobních dat zapisuje zprostředkovatel účastníky aukce do 
seznamu způsobem, který znemožní číst data na tomto seznamu nepovolaným osobám. Po skončení zápisu 
všech účastníků aukce uloží zprostředkovatel všechny listiny s údaji takovým způsobem, aby nemohlo dojít 
k jejich zcizení či jinému zneužití.   

 
5. Zaměstnanci zprostředkovatele a jiné osoby, které u zprostředkovatele přicházejí do styku s osobními údaji 

účastníků aukce, jsou poučeni a písemně zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost 
mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. (§ 15 zák. č. 101/2000 Sb. o ochranně 
osobních údajů). 

 
IV. Auk ční vyhláška 

1. Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. 
 
2.  V aukční vyhlášce je zejména uvedeno: 

- označení zprostředkovatele 
- místo, datum a čas zahájení aukce 
- označení a popis předmětu aukce, tj. finanční dar MČ Brno – Královo Pole 
- nejnižší podání a výši příhozu 
- výška jistoty, způsob jejího složení a lhůta pro její složení 
- lhůta pro uhrazení ceny dosažené v aukci  
 

3. Aukční vyhláška bude uveřejněna na úřední desce ÚMČ Brno Královo Pole a na webovém portálu 
zprostředkovatele nejméně 30 dnů před  konáním aukce a dále zveřejněna podle dohody  zadavatele aukce a 
zprostředkovatele 

  
V. Jistota 

1. Účastník aukce je povinen složit jistotu uvedenou v aukční vyhlášce. 
  
2. Pro složení jistoty bude účastníkům aukce poskytnuta lhůta nejméně 15 dní před jejím konáním. 
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3. Jistota může být složena na escrow účet zprostředkovatele  č.:  197845786/0600 vedeného u GE Money 
Bank, a.s. nebo v hotovosti před aukcí 

 
4. Jistota složená na účet zprostředkovatele bude účastníkům aukce, kteří v aukci neuspěli, vrácena do tří 

pracovních dnů převodem na účet ze kterého byla hrazena.  
 
5. Účastníkům aukce, kteří jistotu složili v hotovosti před aukcí a v aukci neuspěli, bude jistota vrácena 

bezprostředně po jejím skončení. 
 
6. Z jistoty složené účastníkem aukce s nejvyšším příhozem budou vypořádány náklady aukce a zůstatek bude 

zúčtován oproti finančnímu daru. 
 
7. V případě zmaření aukce účastníkem, který nabídl nevyšší podání tím, že neuhradil výši daru dosaženou 

v aukci do stanoveného termínu, nepodepsal darovací smlouvu a smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, nebo 
při zápisu do aukce uvedl nepravdivé údaje nebo předložil pozměněné listiny, bude jeho jistota použita na 
náklady  zmařené a opakované aukce.  Zbytek bude účastníkovi aukce, který ji zmařil, vrácen.  

VI. Pr ůběh aukce 
1. Přístup do aukční síně bude účastníkům aukce umožněn alespoň 30 min. před jejím zahájením. 
  
2. Aukční vyhláška a aukční řád musí být před zahájením aukce veřejně umístěny v aukční místnosti 
  
3. Účastníci aukce jsou povinni se dát zapsat do „seznamu zájemců aukce“, doložit složení jistoty a předložit ke 

kontrole občanský průkaz, nebo výpis z obchodního rejstříku, u zmocněnců pak plnou moc zmocnitele a 
převzít aukční číslo (oproti vratné záloze 50,- Kč). Každému, kdo se dostaví k zapsání do aukce před jejím 
zahájením a prokáže, že splňuje podmínky stát se účastníkem aukce, musí být zapsání umožněno.  

 
4. Součástí zápisu do aukce je písemné prohlášení účastníka, že se seznámil s aukčním řádem a s jeho 

podmínkami souhlasí 
 
5. Veřejnosti bude umožněn přístup do aukční místnosti 10 min. před zahájením aukce. Vstupné na aukci bude 

vybíráno ve výši 100,- Kč na osobu. Zapsaní zájemci vstupné neplatí. Pověření zaměstnanci zadavatele 
aukce, zaměstnanci živnostenského úřadu, příp. jiných orgánů státní správy a zastupitelé MČ Brno – Královo 
Pole mají na aukci vstup volný a časově nevázaný. 

 
6. Aukce bude zahájena po skončení prezence, tj. po ukončení zápisu účastníků aukce.  Licitátor učiní 

prohlášení, že zahajuje aukci, přečte aukční vyhlášku a učiní  vyvolání minimálního příhozu. 
 
7. Příhozy činí účastníci aukce tak, že zvednou aukční číslo a zřetelně vysloví výši příhozu. 
 
8. Aukce probíhá, pokud účastníci aukce činí vyšší příhoz. Nebyl-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora 

„neučiní-li někdo z přítomných příhoz vyšší, než učinil účastník (uvede číslo účastníka s posledním 
příhozem) udělím mu příklep“, učiněn příhoz, pak oznámí licitátor poslední příhoz v třetí výzvě a udělí 
příklep účastníku aukce, který učinil nejvyšší příhoz. Účastník aukce je svým příhozem vázán k podepsání 
darovací smlouvy a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě v termínu uvedeném v aukční vyhlášce. 

 
9. Učiní-li několik účastníků aukce současně stejný příhoz a nebyl-li učiněn příhoz vyšší, rozhodne licitátor 

losem, komu z nich příklep udělí. 
 
10. Udělením příklepu je aukce skončena. 
 
 

VII. Znemožnění pletich při aukci 
1. Pletichy při aukci mohou být posuzovány jako trestný čin, který upravuje § 258 odst. 1, 2, 3 zák. č. 40/2009 

Sb. v platném znění (trestní zákon).  
  
2. Základním opatřením je zajištění aukční  místnosti odpovídající velikosti.  Přístup do aukční místnosti 

umožní zprostředkovatel účastníkům aukce min.  30 minut před jejím zahájením, veřejnosti 10 minut před 
zahájením. Zprostředkovatel zajistí, aby nemohl některý ze zájemců zaplnit místnost, v níž aukce probíhá, 
sjednanou „veřejností“ a tím znemožnil ostatním zájemcům účast.  
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3. Pořadatelská služba zprostředkovatele bude u osob vstupujících do aukční místnosti za účelem zápisu do 

aukce kontrolovat, zda jsou u nich splněny požadavky na  zápis (zejména složení jistoty). V opačném případě 
bude osoba považována za „veřejnost“ s právem vstupu do aukční místnosti 10 minut před zahájením aukce. 

 
4. Zprostředkovatel není odpovědný za správnost listin předkládaných účastníky aukce. Nepravdivé nebo 

pozměněné listiny zakládají trestní odpovědnost toho, kdo toto učinil.  
  
5. Pro zamezení „bleskové“ aukce zajistí zprostředkovatel  to, že příklep lze udělit nejdříve 3 minuty po 

zahájení aukce. 
 

VIII. Protokol o provedené aukci 
1. Po skončení aukce vyhotoví zprostředkovatel protokol o provedené aukci. 
  
2. V protokolu bude zejména uvedeno: 

- datum, místo a čas provedené aukce 
- označení předmětu aukce 
- označení  účastníka aukce 
- označení zprostředkovatele  
- minimální příhoz 
- označení účastníka aukce s nejvyšším příhozem 
- uvedení výšky nejvyššího příhozu 
- uvedení data, do kterého  účastník aukce s nejvyšším příhozem podepíše se zadavatelem aukce  

darovací smlouvu a smlouvu o budoucí nájemní smlouvě 
- uvedení data, do kterého účastník aukce s nejvyšším příhozem uhradí výši finančního daru (ve 

výši nejvyššího příhozu). Výše jistoty snížené o náklady aukce se započítává do výše daru. 
 
3. Součástí protokolu je podepsaná aukční vyhláška 
  
4. Protokol o provedené aukci podepíší zprostředkovatel, licitátor a účastník aukce, který nabídl maximální 

příhoz. 
 
5. Po jednom stejnopisu protokolu obdrží zadavatel aukce, zprostředkovatel a účastník aukce. 
 

IX. Závěr 
Výše uvedený Aukční řád upravuje postup zprostředkovatele při přípravě a konání aukce. Je závazný pro 
všechny zaměstnance zprostředkovatele a další osoby, které se spolu se zprostředkovatelem podílejí, nebo budou 
podílet na aukčním procesu.   

V Brně, červen 2011 

 

 

Ing. Vladimír Škára, CSc. 
jednatel společnost AMEX Brno, s.r.o. 
 
 
Tento Aukční řád byl schválen Radou Městské části Brno, Královo Pole dne … pod č.j. 


