
 
Podmínky 

Raiffeisen stavební spořitelny a.s. 
se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ: 49241257, 

 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka č. 2102 
 (dále jen „RSTS“) 

 pro postupování souboru pohledávek za úplatu  
ve veřejném výběrovém řízení v roce 2017 

(dále jen „Podmínky“) 
 
 
 

I. Základní zásady veřejného výběrového řízení 
 

1. RSTS je vlastníkem pohledávek za dlužníky - fyzickými osobami. Pohledávky vznikly 
z nesplacených úvěrů a jsou ke dni uzavření rámcové smlouvy existentní co do důvodu a jsou 
pravomocně přisouzeny. 
 
2. Seznam (soubor) pohledávek, které má RSTS zájem postoupit třetímu subjektu, je RSTS 
zveřejňován na internetu na www.RSTS.cz. 

 
3. Je-li vyhlášeno veřejné výběrové řízení na postoupení souboru pohledávek, samostatné 
postoupení jednotlivé pohledávky z tohoto souboru není možné. 
 
4. RSTS neručí za dobytnost postoupených pohledávek. 

5. Základním kritériem veřejného výběrového řízení je výše nabídnuté úplaty (ceny) za 
postoupení pohledávky (souboru pohledávek), při splnění všech dalších vyhlášených podmínek 
RSTS. 
 
 

II. Účastníci výběrového řízení 
 

Veřejného výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, způsobilé k právním 
úkonům, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, popř. oprávnění podle 
zvláštních předpisů (advokát apod.), právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku, fyzické osoby 
s bydlištěm mimo území ČR nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR. 
 
 

III. Překážky postoupení pohledávek 
 

RSTS nemůže postoupit své pohledávky v případech, kdy zájemce: 
1. je dlužníkem postupovaných pohledávek,  
2. nezaplatí úplatu za postoupení pohledávek, 
3. neuhradí kauci dle čl. VII. Podmínek 
4. odmítl podepsat Dohodu o zachování mlčenlivosti, 
4. nepředložil originál nebo ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku, resp. jiného obdobného 

rejstříku u zahraničních zájemců nebo oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů, 
5. jako fyzická osoba neprokázal svoji totožnost, resp. nedoložil doklad o podnikatelském oprávnění, 
6. jako fyzická osoba je zaměstnancem RSTS, 
7. jako právnická osoba má za člena statutárního orgánu současného zaměstnance RSTS, 

http://www.rsts.cz/


8. doručil RSTS nabídku jiným způsobem než je stanoveno v Podmínkách a při vyhlášení veřejného 
výběrového řízení, 

9. zmeškal lhůtu pro podání nabídky, 
10. nesplnil některou z podmínek výběrového řízení, 
11. je osobou, která je v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění 
12. předložil více nabídek v rámci tohoto výběrového řízení. 
 

 
IV. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 

 
Podání nabídky musí ze strany zájemce předcházet: 

a. Podpis Dohody o zachování mlčenlivosti. 
 

b. Prokázání totožnosti u fyzických osob (nepodnikatelů), u podnikatelských subjektů 
předložení aktuálního originálu nebo ověřené kopie výpisu z  Obchodního rejstříku nebo 
jiného dokladu podle článku I. těchto „Podmínek“. 

 
c. Zaplacení administrativního poplatku ve výši 1.000,- Kč na č. účtu 1001005369/5500, 

s uvedením variabilního symbolu - rodné číslo zájemce (bez lomítka), nebo u právnické 
osoby IČ zájemce. Uhrazený poplatek je nevratný. 

 
 

V. Poskytnutí informací 
 
Po splnění podmínek uvedených v čl. IV. Podmínek má zájemce právo seznámit se s následujícími 
informacemi o pohledávkách, na které je RSTS vyhlášeno veřejné výběrové řízení a to v tomto 
rozsahu: 

   - základní identifikace dlužníka(ů) v rozsahu jméno, příjmení a bydliště dlužníka (obec bez další bližší 
specifikace adresy) 

 výše pohledávek včetně příslušenství 

 existence zajištění pohledávek  

 aktuální stav právního vymáhání pohledávek. 
V uvedeném rozsahu je zájemce oprávněn nahlédnout do kopií smluvní, resp. právní dokumentace, 
ze které nebude možno identifikovat osobní údaje dlužníka. 
 
 

VI. Předkládání nabídek 
 
1. Každý zájemce je oprávněn předložit pouze jednu nabídku na postoupení pohledávek. 
 
2. Navrhovanou částku úplaty (ceny) za postoupení pohledávek je povinen zájemce vyjádřit čísly i 
slovy. Nebudou-li se tyto údaje shodovat, platí suma vyjádřená slovy. 
V případě vyhlášení veřejného výběrového řízení na postoupení souboru pohledávek zájemce musí 
navrhnout celkovou úplatu (cenu) za celý soubor pohledávek (bez členění nabídky ve vztahu 
k jednotlivým pohledávkám). 
Cena za jednotlivé pohledávky bude odvozena z celkové ceny alikvotním podílem s ohledem na výši 
pohledávky a bude uvedena ve smlouvě o postoupení jednotlivé pohledávky. 
 
3. Nabídka musí být vložena do zalepené obálky, která bude v levém horním rohu (pod adresou 
zájemce) označena: „Nabídka pohledávek ……… NEOTEVÍRAT!“ Na rubové straně je vhodné obálku 



přelepit a opatřit razítkem či parafou. Obálky je možné zaslat poštou na adresu RSTS (uvedenou 
v záhlaví) nebo osobně doručit do podatelny RSTS, a to ve lhůtě uvedené ve Vyhlášení veřejného 
výběrového řízení Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. o nejvýhodnější nabídku na postoupení 
souboru pohledávek za dlužníky (fyzickými osobami). 
Nabídka zájemce je předložena včas, pokud ji RSTS obdrží nejpozději do 16 hod. posledního 
pracovního dne lhůty. (V případě osobního doručení do podatelny RSTS bude zájemci na jeho žádost 
vystaveno potvrzení o převzetí nabídky). 
 
4. Zájemce musí do obálky s nabídkou úplaty za postoupení pohledávek vložit kopii dokladu o 
zaplacení kauce a písemně prohlásit, že disponuje finančními prostředky na zaplacení úplaty za 
postoupené pohledávky ve výši podle jeho předložené nabídky, a že bude schopen zaplatit celou 
úplatu za postoupení pohledávek v termínu určeném RSTS v případě, že bude RSTS vybrán 
k postoupení pohledávek (dále jen „vybraný zájemce“). 
 
 

VII. Kauce 
 

1. Zájemce je povinen před podáním nabídky složit kauci v konkrétní výši určené ve Vyhlášení 
veřejného výběrového řízení Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. o nejvýhodnější nabídku na 
postoupení souboru pohledávek za dlužníky (fyzickými osobami). Uhrazená kauce se neúročí. 

 
2. Kauce musí být uhrazena na číslo účtu RSTS 109209/7950, s uvedením variabilního symbolu - 
rodné číslo zájemce (bez lomítka), nebo u právnické osoby IČ zájemce. 
Kopii dokladu o složení kauce musí zájemce vložit do obálky s nabídkou. Současně musí zájemce 
uvést číslo účtu, na který mu má být kauce vrácena podle čl. VII./4. Podmínek. 
 
3. Neuhrazení kauce zájemcem je překážkou postoupení pohledávek dle čl. III. Podmínek. 
 
4. Vybranému zájemci bude uhrazená kauce započtena proti pohledávce úplaty (ceny) za postoupení 
pohledávek. Ostatním zájemcům bude kauce vrácena do pěti pracovních dnů od odeslání oznámení 
RSTS o odmítnutí nabídky nebo o vyloučení nabídky, a to na číslo účtu předem sdělené zájemcem. 
Jiná než bezhotovostní forma vracení kaucí není možná. 

 
5. Kauce propadá ve prospěch RSTS v případě, že nedojde k postoupení pohledávek z důvodů na 
straně vybraného zájemce, tj. zejména pokud rámcová smlouva o postoupení pohledávek nenabude 
v určeném termínu účinnosti, a to zejména z toho důvodu, že vybraný zájemce nezaplatí dohodnutou 
úplatu za postoupenou pohledávku. 
Kauce může propadnout ve prospěch RSTS jako smluvní pokuta za porušení závazků, které zájemce 
přijal účastí ve veřejném výběrovém řízení RSTS. 
 
 

VIII. Oznámení výsledků 
 

RSTS zašle do 30 dnů od uzávěrky výběrového řízení vybranému zájemci oznámení o přijetí jeho 
nabídky; ostatním zájemcům oznámí, že jejich nabídky nebyly vybrány, případně že byly vyloučeny 
z výběrového řízení z důvodů formálních nedostatků. 

 
 



 
IX. Uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek 

 
1. RSTS zašle vybranému zájemci současně s oznámením podle čl. VIII. Podmínek návrh rámcové 
smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen „smlouva“) na adresu jím uvedenou v nabídce, nebo 
pokud tam není kontaktní adresa uvedena, pak na adresu jeho bydliště nebo adresu sídla uvedenou 
ve výpisu z Obchodního rejstříku. Návrh smlouvy bude splňovat veškeré náležitosti podle příslušných 
právních předpisů, zejména podle ustanovení § 1879 a násl. občanského zákoníku, v platném znění. 
 
2. Od okamžiku doručení návrhu smlouvy začíná zájemci běžet 15-ti denní lhůta pro jeho akceptaci, 
resp. vrácení potvrzené smlouvy RSTS. Zmeškání lhůty bude mít důsledky podle čl. VII./4. Podmínek, tj. 
propadnutí kauce. 
 
3. Smlouva nabývá účinnosti úplným zaplacením úplaty za postoupené pohledávky. 

 
 

X. Platební podmínky 
 
1. Standardní platební podmínkou je zaplacení celé úplaty za postoupení pohledávek bezhotovostním 
převodem na účet RSTS uvedený ve smlouvě, a to ve lhůtě stanovené RSTS ve smlouvě. 
 
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty může RSTS ve smlouvě požadovat úhradu 
úroku z prodlení v zákonné výši. 
 
3. O zaplacení úplaty za postoupení pohledávek formou splátek může být ze strany RSTS povoleno 
jen výjimečně, a to jen v případě, že celková výše úplaty je vyšší než 3.000.000,- Kč. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
 
2. RSTS si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, změnit vyhlášené podmínky i 
výběrové řízení zrušit. 
 
 
V Praze dne …………..                                                                     Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
                                                                                                                        představenstvo 
 

 


