
 

 

číslo zakázky: RAK-EA-3121 
 

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 
Dopravní technika od Horské služby ČR, o.p.s. 

 

 
Bod 1. 
Termín konání e-aukce 
 
Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce.  
 
Zadávací kolo se stanovuje od 11.3.2021 do 31.3.2021 
Toto kolo slouží k seznámení se s nabídkou, registraci a složení kauce 
 
Soutěžní kola se stanovují na 1.4.2021 v době od 9:00 do 14:30 hod., vždy v 
trvání 15 minut pro jeden předmět aukce 
Toto kolo slouží k licitaci 
 
Bod 2. 
Předmět e-aukce, termín prohlídky 

Pořadí  
předmětu 

Číslo  
předmětu  Předmět/SPZ 

Odhad 
ceny 

předmětu 
vč. DPH 

Vyvolávací 
cena 

 
Čas 

zahájení el. 
aukce 

1. 11 Lynx Yeti 69 - 600 
 /5H 3869/ oblast Krušné hory 107 000 Kč 75 000 Kč 

 
 

9:00 

2. 12 Lynx Yeti 69 - 600 
/5H 3867/ oblast Krušné hory 109 000 Kč 76 000 Kč 

9:30 

3. 13 Motocykl čtyřkolka 
/4H 9647/ oblast Krkonoše 135 000 Kč 95 000 Kč 

10:00 

4. 14 Motocykl čtyřkolka 
/5H 4001/ oblast Krkonoše 149 000 Kč 104 000 Kč 

10:30 

5. 15 Vozík na převoz techniky s plachtou 
/06TUA90/ oblast Krkonoše 12 000 Kč  8 500 Kč 

11:00 

6. 16 Vozík na převoz techniky 
/2H04568/ oblast Jeseníky 14 000 Kč 10 000 Kč 

11:30 

7. 17 Čtyřkolka Outlander MAX 800 XT 
/5H4002/ oblast Jeseníky 155 000 Kč 108 000 Kč 

12:00 

8. 18 Čtyřkolka Outlander MAX 800 XT 
/5H4003/ oblast Jeseníky 151 000 Kč 106 000 Kč 

12:30 



 

 

9. 19 Čtyřkolka bombardier 
/3H0551/ oblast Beskydy 109 000 Kč 76 000 Kč 

13:00 

10. 20 Čtyřkolka bombardier 
/5H4008/ oblast Beskydy 159 000 Kč 111 000 Kč 

13:30 

11. 21 Čtyřkolka bombardier 
/5H4007/ oblast Beskydy 161 000 Kč 113 000 Kč 

14:00 

 
 
Termín prohlídek se nestanovuje. Prohlídky budou zájemcům o účast v aukci 
zajištěny provozovatelem e-aukce ve spolupráci s HS ČR individuálně, po předchozí 
domluvě na telefonním čísle +420 224 810 045 nebo dle informací na www.rak.cz. 
 
 
Bod 3.   
Vyvolávací cena, minimální příhoz, maximální příhoz 
 
Vyvolávací cena jednotlivých předmětů této elektronické aukce činí jak uvedeno 
v tabulce výše ve sloupci označeném „vyvolávací cena“, minimální příhoz je 
stanoven na částku 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), maximální příhoz 
je stanoven na částku 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 
 
 
Bod 4.     
Kauce, její úhrada a vrácení 
 
Pro tuto elektronickou aukci byla stanovena kauce ve výši 1.000 Kč (jeden tisíc 
korun českých), kterou je účastník e-aukce povinen zaplatit na bankovní účet č.ú. 
6592932/0800 vedený u České spořitelny, pod variabilním symbolem, který mu 
bude sdělen při registraci, do 31.3.2021. 
 
Kauci z důvodu protipandemických opatření nelze složit v hotovosti. 
 
Pokud se účastník nestane vítězem aukce, je provozovatel povinen vrátit účastníkovi 
složenou kauci do pěti pracovních dnů od skončení aukce, a to převodem na účet 
sdělený provozovateli v přihlášce do aukce. 
 
 
Bod 5.     
Nabytí vlastnictví, předání předmětu e-aukce 
 
Vítěz aukce (kupující) je povinen uzavřít s provozovatelem, pokud se nedohodne 
jinak, do 10 pracovních dnů od vydání souhlasu s prodejem od zastupitelstva kupní 
smlouvu o převodu vlastnických práv k předmětu aukce. Kupní cena, kterou je vítěz 
aukce povinen uhradit, činí částku ve výši dosažené v e-aukci. 
 
 
 
 



 

 

Bod 6. 
Přihlášení do aukce 
K aukci je možné se přihlásit na telefonu 224 810 045 nebo emailem info@rak.cz. 
Následně bude účastníkovi na zadanou emailovou adresu odeslána pozvánka k 
dokončení registrace/přihlášení do aukce. 
 
 
V Praze dne 3.3.2021   
 
 
Za RAK CZ a.s. 
          
 
JUDr. Tomáš Pacner       
předseda představenstva  
v.r. 


