
     
 

     

    Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 

   se sídlem Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, IČ: 49241257, 

zapsána v Obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka č. 2102 

            (dále jen „RSTS“) 

     vyhlašuje 

    veřejné výběrové řízení 

  o nejvýhodnější nabídku na postoupení souboru pohledávek 

    za dlužníky (fyzickými osobami) 

 

 

 

Číslo výběrového řízení: 01/2017 

I. 

Soubor obsahuje pohledávky za klienty RSTS z titulu nesplacených úvěrů. Pohledávky jsou existentní 

co do důvodu a jsou pravomocně přisouzeny. 

Základní seznam pohledávek je uveden na internetu na stránkách www.RSTS.cz, v odkazu Dokumenty, 

v části Právní informace. 

Celková výše pohledávek, včetně příslušenství, ke dni 15. května 2017 činí 25.051.038,35 Kč. 

II. 

Průběh veřejného výběrového řízení je celkově upraven v dokumentu „Podmínky Raiffeisen stavební 

spořitelny a.s. pro postupování souboru pohledávek za úplatu ve veřejném výběrovém řízení v roce 

2017“ (dále jen „Podmínky“), který je zveřejněn na internetu na stránkách www.RSTS.cz, v odkazu 

Dokumenty, v části Právní informace. 

III. 

Výše kauce je stanovena na 500.000,00 Kč. 

Výše nevratného administrativního poplatku za nahlédnutí do dokumentace k postupovaným 

pohledávkám: 1.000,- Kč. 

Platební podmínky: Vybraný uchazeč uhradí cenu za postupované pohledávky formou bezhotovostního 

převodu do 15 dnů ode dne uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek. 

IV. 

Uzávěrka pro přihlášky uchazečů do výběrového řízení: 15. srpna 2017. 



V. 

1. Základním kritériem pro výběr uchazeče v rámci veřejného výběrového řízení je výše nabídnuté ceny 

za postoupení souboru pohledávek, při splnění požadavků stanovených v Podmínkách a v tomto 

vyhlášení výběrového řízení č. 01/2017. 

2. Pro přístup ke konkrétním informacím k jednotlivým postupovaným pohledávkám je nutné ze strany 

zájemce splnit následující podmínky: 

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 II. Podmínek, 

c) uhrazení nevratného administrativního poplatku. 

3. Uchazeč může doručit svoji nabídku buď doporučeným dopisem nebo osobně v podatelně RSTS v 

zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), 

výrazným nápisem „NABÍDKA pohledávek NEOTEVÍRAT!“. Nabídka musí být RSTS doručena do 

termínu stanoveného pro uzávěrku výběrového řízení. Současně musí uchazeč uhradit kauci 

stanovenou pro účast ve výběrovém řízení. 

4. Způsob a podmínky složení kauce, způsob a propadnutí kauce, postup započtení kauce do ceny za 

postoupené pohledávky a způsob vrácení kauce je zakotven v Podmínkách. 

5. Výsledky veřejného výběrového řízení oznámí RSTS účastníkům výběrového řízení písemně do 30 

dnů od uzávěrky výběrového řízení. 

6. Kontaktní osoby RSTS: Mgr. Michaela Fingerová, Mgr. Tomáš Plha 

Odbor právní, tel.: 271 032 301. 

VI. 

RSTS si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, případně změnit vyhlášené podmínky 

anebo veřejné výběrové řízení zrušit, a to bez náhrady jakýchkoliv nákladů uchazečům ve výběrovém 

řízení. 

 

V Praze dne ……….                                                                   Raiffeisen stavební spořitelna a.s.            

                                                                                                                     představenstvo 


