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Dražební vyhláška  č.j. 649NDE2019 
 o konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. 

Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné elektronické. 
 

1.  Dražebník 

REXIM REALITY s.r.o., sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČ: 49245031, zastoupený jednatelem společnosti Ing. 

Janem Křížem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645. Dražebník 

je oprávněn k provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných a elektronických podle zákona č. 26/2000 Sb. o 

veřejných dražbách v platném znění.  
 

2.  Navrhovatel 

G. P. Investments a.s., sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 28507461, zastoupený členkou 

představenstva Anetou Kubánkovou. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 

B 14924. 
 

3.  Vlastník předmětu dražby, zástavce a dlužník 

Vlastník předmětu dražby, zástavce: Jana Kratochvílová, nar. 22.08.1946, bytem Chlum 9, 508 01 Hořice. Jana 

Kratochvílová je vlastníkem podílu o velikosti ideální 1/2 ve vztahu k celku - souboru dále specifikovaných nemovitostí, který je 

předmětem dražby nedobrovolné elektronické.  

Dlužník: Jana Kratochvílová, nar. 18.09.1966, bytem Bělohorská 197/126, 169 00 Praha 6-Břevnov. 
 

4.  Místo, datum a čas zahájení dražby 

Veřejná dražba nedobrovolná bude provedena elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese: 
www.portalaukci.cz/rexim 
Datum konání dražby se stanovuje na den 10.02.2020.  

Zahájení dražby bude provedeno na internetové adrese www.portalaukci.cz/rexim v 08.00 hod. Dražba bude ukončena 

v 08.30 hod v případě, kdy nebude učiněno ani nejnižší podání. Pokud někdo z účastníků dražby učiní podání v posledních 5 

minutách před ukončením dražby, čas ukončení dražby se posunuje o 5 minut.  
 
 

5.  Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby 

První prohlídka                 21.01.2020   v  10.00 hod 
Druhá prohlídka                31.01.2020   v  10.00 hod  

Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem dražby na adrese: Chlum č.p. 9, Hořice – Chlum, okres Jičín. GPS: N 

50°22.89115', E 15°36.16022'. 
 

6.  Přihlášení pohledávek dražebních věřitelů 

Dražební věřitelé mohou u dražebníka do 15 dnů před zahájením dražby přihlásit své pohledávky včetně příslušenství ke dni 

konání dražby a doloží jejich vznik a zajištění právem k předmětu dražby listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise. 

Podpis dražebních věřitelů na přihlášení pohledávky musí být úředně ověřen. Tím není dotčeno ustanovení § 57 zákona č. 

26/2000.  

Přihlášky pohledávek dražebních věřitelů včetně příslušenství ke dni konání dražby budou řešeny příslušnými Dodatky 

k Dražební vyhlášce. Výše pohledávky dražebního věřitele ke dni předpokládaného konání dražby, včetně příslušenství je 

následující: Výše pohledávky dražebního věřitele ke dni předpokládaného konání dražby, včetně příslušenství, je následující:   

G. P. Investments a.s., sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 28507461. 

Přihlášená pohledávka včetně příslušenství ke dni konání dražby je ve výši 5.459.250,40 Kč. 
 

7.  Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 

Nejnižší podání:     1.480.000,- Kč  
Minimální příhoz:                    10.000,- Kč 
Dražební jistota:                  400.000,- Kč 

Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel.  
 

8.   Předmět dražby 

Předmětem dražby nedobrovolné je spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na souboru nemovitostí ve vlastnictví paní Jany 

Kratochvílové, nar. 22.08.1946, zapsaný na Listu vlastnictví č. 221 pro katastrální území Chlum u Hořic, obec Hořice, vedeném 

u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, a to:  
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Pozemky 

Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 

St. 16 703               zastavěná plocha a nádvoří  rozsáhlé chráněné území  

Součástí je stavba: Chlum, č.p. 9, zem. used 

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 16 
175 
 
789/1 

590 

 

227 

zahrada   

 

ostatní plocha 

  

 

ostatní komunikace 

rozsáhlé chráněné území, 

zemědělský půdní fond 

rozsáhlé chráněné území 
 
Popis předmětu dražby 

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na výše specifikovaném souboru pozemků ve vlastnictví Jany 

Kratochvílové, nar. 22.08.1946.  

Znalci nebyl umožněn přístup do oceňovaných nemovitých věcí. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných 

venkovní prohlídkou rodinného domu a z popisu uvedeném ve znaleckém posudku 3961/226/2018 Martina Buchara. Při 

ocenění bylo uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický 

stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě. Jedná se o rodinný dům č.p. 9, který se nachází v zastavěné části obce. Je to 

přízemní původně zemědělská stavba se sedlovou střechou a s krytinou z pálených tašek. Podkroví je užitné. Klempířské  

konstrukce jsou kompletní, okna dřevěná dvojitá, dveře typové. V dané lokalitě jsou vybudovány tyto inženýrské sítě: veřejný 

vodovod a elektrická síť. Ostatní sítě - kanalizace a plynovodní řad nejsou vybudovány. Na elektrickou síť a vodovodní řad je 

nemovitost napojena. Přístup do domu je ze zpevněné veřejné komunikace. Nejbližší autobusová zastávka je vzdálena cca 150 

m. Jedná se o oblast se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.  

Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost postavenou cca před 150 lety. Obytná část byla roubená a v roce 2008 byla 

kompletně snesena a nahrazena novou roubenou částí na základové železobetonové desce. Tato část byla vždy bez 

příslušenství, které bylo ve zděné části, která byla zároveň v zadní části hospodářskou částí s chlévy. V roce 2008 a dále byla 

tato část při nahrazení roubené části taktéž celá modernizována a celá spojena s obytnou částí. Byly pouze ponechány základy,  

obvodové zdivo, stropní klenbové konstrukce. V rámci rekonstrukce byla roubená část provedena zcela nově, nebylo 

dobudováno obytné podkroví, u zděné části byl proveden zcela nový krov dřevěný a obě části jsou pokryty novou taškovou 

krytinou - bobrovkami. Klempířské konstrukce jsou provedeny z Lindabu. Venkovní úpravy jsou u roubené části opatřeny 

nátěrem, který je již částečně poškozený, zděná původní část má venkovní úpravu z kamenného obkladu haklíky pískovcovými 

, které byly restaurovány. Okna jsou v celém objektu dřevěné rámové ven a dovnitř otevírané. Dveře jsou osazeny do 

dřevěných zárubní. Podlahové konstrukce u původního suterénu betonová dlažba a loch je zaklenut taktéž z pískovcových 

haklíků. Podlahové konstrukce v ostatních přízemních místnostech jsou kompletně pokryté keramickou dlažbou. Keramické 

obklady ve dvou lázních jsou provedeny při rekonstrukci. Zařizovací předměty v obou lázních s WC jsou běžného provedení. 

Vnitřní omítky u zděné části provedeny nově, roubená část má vnitřní úpravu provedenu lazurovacím nátěrem. Elektroinstalace 

je zavedena 230/400 V, hromosvod není proveden. Rozvody vody a kanalizace v plastovém potrubí. Ohřev TÚV je zajištěn 

boilerem. Vytápění celé stavby kotlem na pevná paliva s rozvodem k jednotlivým radiátorům Korado. Dále jsou kuchyň ve zděné 

části a pokoj v roubené části dotápěny kamny na pevná paliva. Schody do půdního  prostoru z roubené části jsou dřevěné 

konstrukce, půdní prostor není upraven pro obývání.  

 

S předmětem nedobrovolné dražby – spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na souboru nemovitostí ve vlastnictví paní Jany 

Kratochvílové, nar. 22.08.1946, zapsaný na Listu vlastnictví č. 221 pro katastrální území Chlum u Hořic, obec Hořice, vedeném 

u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, jsou spojena následující omezení vlastnického 

práva (stav ke dni 13.11.2019): 

Oddíl C 
 

Zástavní právo smluvní - Oprávnění pro: G. P. Investments a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 28507461. 
V-1686/2011-604, V-2800/2018-604 

Související podzástavní právo – Oprávnění pro: NEY spořitelní družstvo, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 

26137755. V-3380/2018-604 
 

Zástavní právo smluvní - Oprávnění pro: G. P. Investments a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5-Smíchov, IČ: 28507461. 
V-541/2006-604, V-2800/2018-604 

Související podzástavní právo – Oprávnění pro: NEY spořitelní družstvo, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 

26137755. V-3380/2018-604 

 

Oddíl D 

Podán návrh na zřízení exekutorského zástavního práva - Oprávnění pro: G. P. Investments a.s., Ostrovského 253/3, 150 00 

Praha 5-Smíchov, IČ: 28507461. Z-4689/2019-604 

Zahájení exekuce – soudní exekutor Mgr. Jiří Leskovjan – Z-39005/2019-101, Z-5081/2019-604   
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Navrhovatel dražby prohlašuje, že do dne konání dražby nedobrovolné doručí dražebníkovi v písemné podobě 
vyrozumění o zániku pověření k provedení exekuce. Toto vyrozumění bude vyhotoveno příslušným exekutorským 
úřadem, tzn., že na listu vlastnictví zapsaná zahájená exekuce nebude překážkou pro provedení dražby nedobrovolné 
elektronické. Pokud se tak nestane, dražebník od dražby nedobrovolné elektronické upustí v souladu se zákonem o 
veřejných dražbách. 
 

Údaje o předmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce, zejména pak údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a 

závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel zaručuje vlastnosti 

předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. 

Podrobnější informace k předmětu dražby jsou obsaženy ve znaleckém posudku. Znalecký posudek bude k dispozici na 

prohlídkách předmětu dražby.  

Zástavní práva a omezení dispozičních práv k předmětu dražby uvedených na Listu vlastnictví ve smyslu § 57 a § 58 zákona č. 

26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, zaniknou zpeněžením, t.j. vydražením věci. 
 

9.   Zjištěná cena předmětu dražby 

Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem pod poř. č. 4744-729-2019 znaleckého deníku ze dne 25.11.2019 na 

částku 1.480.000,- Kč. Znalecký posudek zpracovala společnost STATIKUM s.r.o., znalecký stav. 
 

10.   Dražební jistota 

Dražební jistota byla stanovena na částku 400.000,- Kč.  

Dražební jistota musí být složena nejpozději do zahájení dražby, a to:  

a) převodem na účet dražebníka číslo 2107747322/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. , kde variabilní symbol 

je u právnické osoby IČ nebo u fyzické osoby datum narození ve formátu ddmmrrrr (den, měsíc a rok narození), popř. cizozemci 

dražebníkem přidělený variabilní symbol. Specifický symbol je 6492019. 

b) poštovní poukázkou na výše uvedený účet nebo složením hotovosti na výše uvedený účet,  

c) ve formě bankovní záruky. 

S odvoláním na znění § 14 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v  platném znění, je vyloučeno složení dražební 

jistoty v hotovosti do rukou dražebníka. 
 

Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, předloží originální bankovní záruku – záruční listinu, která 

musí obsahovat prohlášení na první výzvu a bez námitek do výše 400.000,- Kč. Bankovní záruka musí být vystavena bankou se 

sídlem na území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zákonem o bankách na území 

České republiky. 

Bankovní záruka musí být platná minimálně čtyři měsíce od skončení dražby a nesmí obsahovat povinnost věřitele k  tomu, aby 

byl dražebník povinen vyzvat nejprve dlužníka ke splnění závazku ze záruky. Dražebník bude v záruční listině označen 

následně: REXIM REALITY s.r.o., IČ: 49245031, sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, Česká republika, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 20645. 

Dražební jistotu nelze uhradit platební kartou, šekem, ani směnkou. 

Dokladem o složení dražební jistoty je výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka, originál 

záruční listiny osvědčující bankovní záruku). V případě úhrady dražební jistoty na bankovní účet dražebníka bankovním 

převodem či poštovní poukázkou, je za den uhrazení dražební jistoty považován den připsání dražební jistoty na bankovní účet 

dražebníka. 

Lhůta pro složení dražební jistoty v penězích začíná běžet dnem uveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese a končí 

zahájením dražby. Dražební jistota složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro složení dražební jistoty 

připsána na účet dražebníka. 

Dražebník stanovuje konec lhůty pro složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky, jakož i pro předložení veškerých 

dokladů, týkajících se bankovní záruky nejpozději do šestnácté hodiny pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni 

konání elektronické dražby. 

Složená dražební jistota bude účastníkům, kteří předmět dražby nevydraží, vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti 

pracovních dnů ode dne konání dražby. A to stejným způsobem, jakým byla složena, pokud nebude dohodnuto jinak.  

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a kteří složili dražební jistotu ve formě bankovní záruky, se vrací záruční  listiny 

ihned po skončení dražby, přičemž si tito účastníci vyzvednou záruční listiny v sídle dražebníka, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Daňové aspekty: Vydražitel je povinen uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Základem daně je cena dosažená vydražením. 
 

11.   Upozornění pro dražební věřitele a osoby s předkupním právem k předmětu dražby  

Dražební věřitelé mohou u dražebníka do 15 dnů před zahájením dražby přihlásit své pohledávky včetně příslušenství ke dni 

konání dražby a doloží jejich vznik a zajištění právem k předmětu dražby listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise. 

Podpis dražebních věřitelů na přihlášení pohledávky musí být úředně ověřen. Tím není dotčeno ustanovení § 57 zákona č. 

26/2000.  
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12.   Průběh dražby a podmínky účasti 

Elektronická dražba je upravena příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v  platném znění, touto 

Dražební vyhláškou a Dražebním řádem vydaným dražebníkem, který je k dispozici v sídle dražebníka a na webových 

stránkách dražebníka - www.reximreality.cz.  

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 zákona č. 26/2000 

Sb., o veřejných dražbách v platném znění, tedy, že nejsou osobami vyloučenými z účasti v dražbě. V případě, kdy je 

navrhovatelem dražby insolvenční správce, musí účastníci dražby též splňovat podmínky podle § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

V případě zájmu o účast v elektronické dražbě se musí zájemce před samotným zahájením elektronické dražby zaregistrovat.  

Registraci provede zájemce na stránkách portalaukci.cz v sekci Nová registrace, kde mu budou nabídnuty možnosti volby 

účastníka dražby, po zvolení vybraného typu účastníka se zobrazí příslušný registrační formulář, ve kterém vyplní zájemce 

požadované informace. 

Zájemce je povinen vyplnit veškeré povinné přihlašovací údaje, dle typu registračního formuláře.  

Souhlas s obchodními podmínkami portálu je nutné zatrhnout před odesláním registračního formuláře. V opačném případě 

nebude registrace provedena.  

Před odesláním registračních údajů, překontrolujte správnost vyplněných údajů, a po té klikněte na tlačítko Registrovat a tím 

bude registrace odeslána. 

Na zájemcem zadanou emailovou adresu bude doručen aktivační klíč. Potvrzením aktivačního klíče, dojde k  dokončení 

registrace zájemce a tím stane aktivním na portalaukci.cz.  

Po té, má registrovaný zájemce možnost účasti výběru ze všech připravovaných elektronických dražeb na portalaukci.cz. Po 

zvoleném výběru elektronické dražby si zájemce stáhne příslušný formulář (fyzická osoba / právnická osoba / SJM / spo lečné 

vlastnictví), který zájemce vyplní a doručí s úředně ověřeným podpisem dražebníkovi spolu s ostatními povinnými dokumenty 

k dražbě na adresu REXIM REALITY s.r.o., Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5.  

Po splnění všech registračních podmínek dojde k aktivaci účastníka v elektronické dražbě. O této skutečnosti dražebník 

vyrozumí účastníka emailem.  

Účastníci dražby jsou povinni doložit svou totožnost, popřípadě své oprávnění jednat za účastníka dražby, a to v  případě 

obchodních společností výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě jiných 

právnických osob dokladem o registraci v příslušném registru či rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), 

z něhož bude zjevné, kdo a v jakém rozsahu je za právnickou osobu oprávněn jednat. Je-li účastníkem dražby obchodní 

společnost či jiná právnická osoba – cizozemec, doloží svou totožnost do českého jazyka soudním tlumočníkem přeloženým 

výpisem z obchodního či jiného rejstříku či dokladem o registraci ne starším třech měsíců (originálem či ověřenou kopií), 

z něhož bude zjevné, kdo a v jakém rozsahu je za právnickou osobu oprávněn jednat; pokud se v případě cizozemce nejedná o 

obchodní společnost či jinou právnickou osobu sídlící v členské zemi Evropského hospodářského prostoru, musí být doklady 

předány dražebníkovi se superlegalizovaným překladem do českého jazyka. 

Účastník dražby se může v dražbě nechat zastupovat prokuristou, nebo zástupcem na základě písemné plné moci, s  úředně 

ověřeným podpisem, udělené k zastupování pro tuto konkrétní dražbu.  

Účastníci dražby – fyzické osoby – jsou povinni doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z  dražby. Pokud 

čestné prohlášení účastníka bude v cizím jazyce, platí pro něj obdobně shora uvedené. Podpis na formuláři čestného prohlášení 

musí být úředně ověřen. Pokud je účastník – fyzická osoba – ženatý nebo vdaná a pokud je jeho nakládání s majetkem 

omezeno jiným právem třetí osoby (společným jměním manželů či právem obdobným společnému jmění manželů), je povinen 

doložit dražebníkovi plnou moc ne starší třech měsíců (originál či ověřenou kopii), vystavenou touto osobou, z  níž bude zřejmé, 

že zmocnitel souhlasí s nabytím předmětu dražby a s podmínkami nabytí vlastnictví či jiného práva k předmětu dražby. Ohledně 

náležitostí plné moci platí shora uvedené. Podpisy na příslušných formulářích čestných prohlášení (SJM, společné vlastnictví) 

musí být úředně ověřeny 

- Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo 

úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě uplatnit. Ohledně ověření platí obdobně výše uvedené. 

- Účastník dražby, který splnil všechny své povinnosti, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu, obdrží od 

dražebníka potvrzení o zapsání do elektronické dražby emailem. 
 

Dražba bude provedena elektronicky na internetové adrese: www.portalaukci.cz/rexim 

Pokud v posledních 5 minutách před ukončením dražby nikdo z dražitelů neučiní podání, je dražba ukončena v čase ukončení 

dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních 5 minutách před ukončením dražby, čas ukončení dražby se 

posunuje o 5 minut. V okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům dražby 

zobrazena výzva "Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)". V 

okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům dražby zobrazena výzva 

"Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)".  V okamžiku, kdy do 

uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení "Neučiní-li někdo z 

přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru 

účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep". V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podán í, 
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je účastníkům dražby zobrazena výzva "Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinil 

nejvyšší podání)" a přijímání dalších podání je zastaveno. 

V čase ukončení dražby se i odešle všem dražitelům elektronická datová zpráva o ukončení dražby a současně se zveřejní 

v dražební síni hláška o udělení příklepu dražiteli s nejvyšším podáním. Vydražiteli je zaslána elektronická datová zpráva o 

udělení příklepu. 
 

13.   Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené vydražením 

Dražební jistota složena v penězích a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část 

ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od skončení dražby nebo 

v případě, že bude cena dosažená vydražením vyšší než 5.000.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou 

vydražením do 30 dnů od skončení dražby, a to ve prospěch účtu dražebníka číslo 2107747322/2700 vedený u UniCredit Bank 

Czech Republic, a.s., případně v hotovosti. Variabilní symbol je IČ právnické osoby nebo u fyzické osoby datum narození ve 

formátu ddmmrrrr (den, měsíc a rok narození), popř. cizozemci dražebníkem přidělený variabilní symbol. Specifický symbol 

6492019. 

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou 

vydražením způsobem shora uvedeným v plné výši v termínu její splatnosti. 

Jiný způsob úhrady ceny dosažené vydražením než platba v penězích není přípustný. Cenu dosaženou vydražením nelze 

uhradit započtením, směnkou, šekem ani platební kartou. 

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku 

udělení příklepu. V případě neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou. V takovém 

případě je dražebník oprávněn požadovat po vydražiteli náhradu nákladů, které tímto jednáním vydražitele dražebníkovi vznikly 

v souvislosti s materiálním a organizačním zabezpečením přípravy a průběhu dražby (úhrada bude čerpána ze složené 

dražební jistoty, případně bude dražebníkem požadováno plnění od banky poskytující bankovní záruku). 
 

14.   Podmínky předání předmětu dražby vydražiteli 

Předmět dražby bude vydražiteli předán po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením po podpisu předávacího protokolu. 

Předmět dražby předá bývalý vlastník bez zbytečného odkladu vydražiteli oproti doložení potvrzení o nabytí vlastnictví a 

totožnosti vydražitele podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce. Dražebník na místě sepíše protokol o předání předmětu 

dražby. 

Podmínkou předání předmětu dražby je jeho předání v pracovní den mezi 8.00 – 16.00 hod. Veškeré náklady spojené 

s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z  důvodů na straně bývalého 

vlastníka nebo dražebníka. Náklady dražebníka budou účtovány ve výši 6.000,- Kč za předání předmětu dražby. Tato částka je 

včetně zákonem stanovené DPH. Dražebník provede vyúčtování nákladů k okamžiku podpisu předávacího protokolu. Vydražitel 

je povinen uhradit tyto náklady bezprostředně po podpisu předávacího protokolu. 

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jeho držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází 

na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím 

předmětu dražby, nese nebezpečí škody na předmětu dražby a odpovědnost za škodu způsobenou v  souvislosti s předmětem 

dražby vydražitel. 
 

15.   Další ujednání 

Navrhovatel odpovídá za vady předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. 

   Dražební vyhláška byla sepsána v osmi originálech. Text dražební vyhlášky zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách 

osobám uvedených v § 43 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 

   Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejich práva budou 

provedením dražby dotčena, v této Dražební vyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb. o 

veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími.  
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