DRAZEBNI VYHLASKA
Y77Y

čislo: D 39/2018
Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olotnouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním
rejstříku vedeném Itajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10i41, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných dražeb na základě koncesní listiny ,,ydané okresním živnostenským úřadem v olomouci dne
05.02.2001, pod čj.: oŽÚlú406l00lKílKP, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,ttražebník")

vyhlaŠuje
podle ustanovení § 20 a ustanovení l6a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhtášky č. 18l20I4, o
stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovateie Insolvency Project v.o.s., IČ:
28860993, se sídiem Bieblova l110/1b, Slezské Předměstí,500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci l(rálové, pod sp.zn. A I'1729, insolvenčnísprávce na základě
usnesení Ikajského soudu v Hradci Králové pod čj. KSHK 45 INS 40612017, dlužníka pana Davida Albrechta,
narozeného v roce 1982, trvale bytem Baarova 1374, 500 02 Hradec Králové (dálejen ,,navrhovatel")

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen ,,dražba")

1.

Místo. datum. čas zaháiení a ukončeníelektronické dražby

Dražba se koná elektronicky dne 6.3.2019 prosťednictvím elektronického dražebního systému na adrese portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájení ďražby bude provedeno prohlašením
licitatora, a to ye 12:00 hodin. Ukončenídražby bude nejdříve za 30 minut tj. ve 12:30 hodin.

2.

Označenía ponis předmětu dražbv a ieho příslušenství.stav předmětu dražbv

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

r

Pozemek parc. č. St. 35 o rnýměře 985 fiÝ, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany
pam. zóna-budova, pozemek v památkové zóně,
Součástí je stavba: Dolní Přím, č.p.21, bydlení

o

Pozemek parc. č. l7l2 o výměře 2'10 m2, vedený jako za|lrada, způsob ochrany pam. zóna

o
o

Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 35,

-

budova,

pozemek v památkové zóně, zemědélslaý půdnífond,
Pozemek parc. č. 56212 o qýměře 1882 m2, vedený jako zattada, způsob ochrany pam. zóna - budova,
pozemek v památkové zóně, zemědélslc,ý půdnífond,
Pozemek parc. č. 70118 o výměře 4 m2, veďený jako ostatní plocha, způsob využítisilnice, způsob
ochrany pam. zóna

-

budova, pozemek v památkové zóně,

vše zapsané na listu vlastrrictví č. l14, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním uřadem pro
Ikálovéhradecloý kraj, KatastráIním pracovištěm Hradec Králové, v katastrálním izemí a v obci Dolní
Přím, Okres Hradec Králové,

Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), navrhovatelem dražby zabrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníkapana Davida Albrechta,
narozeného v roce 1982, trvale bytem Baarova l374, 500 02 Hradec Králové.

Nawhovatel prohlašuje, že má dispozičníoprávnění k nakládání s majetkovou podstatou dlužníkana záklaďé
vydaného pokynu zajištěného věřitele SMART Financial s.r.o., IČ 4761872t.
Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve v,ýlučnémvlastnictví pana Davida
Albrechta, narozeného v roce 1982, trvale bytem Baarova 1374,500 }2íIradec Králové.
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Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství- v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle

dostupných informací, Nawhovatel odpovídá zavady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební

vyhláškou.

Rodinný dům č.p. 21: je samostatně stojící rodinný dům, částečněpodsklepený, s jedním nadzemním podlžím.
Ie zďěttý ze smíšenéhozďíva.Má sedlovou střechu, krytina je zpáIené krytiny, bleskosvod chybí, klempířské

prv§jsou plastové. Oknajsou dřevěná, fasádaje vápenná hladká. Podlahyjsou z dlažby a koberců. V doměje
by.t dispozice 3+1. WC je splachovací, koupe|na s vanou. Kuchyň je standardní, sporák, kuchyňská linka.

Vy.tápění v domě je úsťednís kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je výramě áoršený,
celkové vybavení je podstandardní, morálně zastaralé. Stáří domu odhaduji na nejméně 120 roků, v poslední
dekádě proběhla menší modernizace interiéru. Dům je napojen na elekťinu, vlastní studnu (e možnost napojení
na veřejný vodovod), kanalizaci a plyn (bez rozvodu v domě). Na pozemku se nacházeji vedlejšístavba ve
zhoršeném stavu, studna a porosty. V předmětu dražby bydlí otec vlastníka.

Úphé zrění maleckého posudku naleznete

3.

na: www.drazby.net

Prohlídka předmětu dražbv-

Prohlídku předmětu ďražby stanovuje dražebníkv těchto termínech:
1.

2.

termín dne I2.2.20l9
termín dne 20,2.2019

v
v

12:00 hodin
15:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p.21@olní Píím21,503 16 Dolní Přím), stavba stoji
na pozemku parc. č. St. 35, vše zapsané na listu vlastnictví č. 114, v katastráIním t;zemi a v obci Dolní Přím,
Okres Hradec Králové.
lnformace - útery až čtwtek od 9:00 hodin do l6:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v ďrženi nebo nájmu, neumožtířádnou prohlídku předmětu
dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

4.

Cena předmětu dražbv

Obvyklá (tržri) ceta předmětu dražby byla zjištěna posudkem zralce podle ustanovení § 13 zákona č.2612000
Sb,, o veřejných dražbách, ve zrění pozdějších předpisů. Znalec Ing. Jan Šíma,bytem Hostkovice 46,783 57
Tršice, v posudku čislo 5618-22512018 ze dne l2.I1.20I8 stanovil obvyklou cenu předměfi dražby na částku ve
výši... ...

5.

...... .....1.800.000,-

Kč

Neinižšípodání a minimální příhoz

Minimální přihoz, ktený můžeúčastníkdražby učinit, stanovuje dražebníkve

výši........

5.000,-

Kč

Dražíse v českých korunách.

6.

Dražebníiistota
.130.000,-

Kč

Dražebníjistota musí být lsbrazeta poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účetdražebníka,nebo
vkladem hotovosti na účetdražebníka číslo107-42'7812026710100, vedený u Komerčníbanky a.s., pobočky v
Olomouci, variabilní syrnbol (VS) číslodražby:392018, konstantní symbol; 0558, speciťrc§ symbol: v případě,
že je účastníkemdražby fyzícká osoba - rodné čísloúčastrríkaďražby, v případě, že je účastníkemďražby
právnická osoba - identifikační číslo(Č).

Přípustné je rovněž složenídražební jistoty ve formě bankovní záru\<y - její podmínky nutno konzultovat
s dražebníkem. Lhůta pro předložení bankovní záruky končív sídle dražebníka šestnáctou hodinou pracovního
dne bezprosťedně předcházejícftto dni konání dražby. Originál záručni listiny musí splňovat §.to podmínky:
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- Y zžručnílistině

bude uvedeno prohlášení banky, žetato banka uspokojí dražebníka(věřitele), a to do výše

dražebníjistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebníko plnění vyplývajícízbankormí zán:l<y písemně

požádá banku a to z toho důvodu, že dlužník(tj. osoba, na jejiž ádost se zavázalabankazáruění listinou)
jako vydražitelzmařil dražbu. Dražebnik (věřitel) musí být v záručrtílistině oaračen tak jak je ozračen v této

-

-

-

vyhlášce.

Doba platnosti takové bankovní zaflIky musí bylt minimálně 30 dnů po skončenílhůty stanovené touto
vyhláškou pro úhradu ceny dosaženévydraženim a zároveřt pro případ, že bude konána ve smyslu § 25
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných ďražbách, opakovaná ďražba, minimálně 30 dnů po konání opakované
dražby . Nejzažšítermín plabrosti bankovní zánlky je však jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky.
Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpráníaž do

rnýše drťební jistoty.

Zaručnílistina nemůžeobsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv
či výhrady vůčidražebníkovi (zaruka na první vYzw) s r"ýjimkou námitky, že pisemná výzva
dražebníka o plrrění zbankovní zán;/rq byla učiněna až po době platnosti bankovní zélíuky.ZáručníIistna
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v zráručnílistině
uvedené, na jinou podmínku, než je písemnávýzva o plnění, vyplývajícízbankovní záruky, učiněné ze
strany dražebnika. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala
námitky

dražebníkapři uplatňovaní jeho práv vyplývajících mu ze záručnílistiny či mu ukládala pro dosúení plnění,
vyplývajícího mu ze záručnílistiny, jinou povinnost (iako např. povinnost učinit předchozí v,ýzvu dlužníkovi,
nebo doložení dalších písemností, atď.), než povinnost písemně požáďat o toto plnění v době platnosti
uvedené v záručti listině.

Prohlášeniv záručni listině můžeučinit pouze banka, která má povoleno působit jako baŇa na územíČR od
Českénárodní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českémjazyce.

Prohlášení v zÁruční listině můžeučinit pouze banka se sídlem na uzemi Českérepubliky nebo zalltanični
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na ízemi Českérepubliky a toto
prohlášení musí být učiněno v českémjazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než
českémjaryce spolu s uředním překladem písemnosti do českéhojazyka.

Dražebníjistotu je možrésložit také v hotovosti k rukám ďražebnka v jeho kanceláři:Dražby.net s.r.o. na adrese
Sokolská 584l1l, Olomouc, PSČ 779 00, vpracovni dny od iúery ažčtwtek:od 9:00 hodin do 16:00 hodin,
v den konání dražby od 9 00 hodin do zabájení dražby,
:

LhŮta pro úhradu dražebníjistoty začiná dnem podpisu této dražební vyhlášky a končízahájenín dražby.

Dokladem o složenídražebníjistoty jsou:
(a) výpis z účtuu banky, prokazující,že zúčtlpřkazce byla účastníkemdražby ve prospěch bankovního účtu
dražebnka uvedeného vtéto dražební vyhlášce odepsána částka odpovidajici dražební jistotě, stanovené
v této drúebnívyhlášce nebo
(b) příslušný díl poštornrípoukázky provozovatele poštovnílicence (pošty), osvědčující,žeby\a účastníkem
dražby ve prospěch baŇovního účfudražebníka uvedeného v dražebnívyhlášce uskutečněna platba črástky
odpovídajícídražebníjistotě, stanovené v této dražebnívyhlášce nebo
(c) příslušný díl poštovní poukfuky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující,že do vlastních rukou
ďražebnka byla účastníkemdražby odeslána peněžní zásika v částce odpovídajícídražební jistotě,
stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující,že byla účastnfl<emdražby ve prospěch bankovního účtu
dražebníkauvedeného v této dražebnívyhlášce složena částka odpovíďajici dtažebníjistotě, stanovené v této
ďražebnivyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad lyhotovený dražebníkem, osvědčující,že ďražebnk přijal od účastníkadražby
v hotovosti částku odpovidajíci dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(Í) záručni listiny osvědčujícíbaŇovni záruku poslgŤnutou účastníkovidražby ve prospěch dražebnka ve rnýši
nejméně částky odpovíďající dražebníjistotě, stanovené v této dražebnívyhlášce.
Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

Účastríkůmdražby, kteří se nestanou vydražíteli,bude jimi složená ďražebni jistota vrácena

dražebnfl<em

nejpozději do dvou dnů ode dne konání ďražby:
(a) převodem z íčfuďražebníka u banky ve prospěch účtubaŇy, kterrý účastníkďražby sdělí administrátorovi
při registrace uživatele do systému elektronických dražeb nemovitostí nebo
(b) na takovou adresu účastníkadražby uvedenou v semamu účastníků
dražby formou peftěžnízási\|<y,
doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),
(c) těm účastrríkům,kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebníjistotu v hotovosti, můžeby,t jimi složená
dražební jistotawácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro v,ýběr hotovosti z účtudražebnka u banky,
který jim dražebníkpředá v den dražby po jej ím skončení
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(d) těm účastníkum,kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebníjistotu formou baŇovní záru|q, vráti
dražebníklistiny, prokazující baŇovní zárulgt v den po jejím skončeni,

I zákona Č,
Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do výše stanovené v § 4 odstavec
a
daní
o
správě
Sb.,
PoPlatkŮ, ve
25412004 Sb., o omezeni plaien v hoiovosti a o změné zákana č. 337lI992
znění pozděj šíchpředpisů.

ím spoienÝch - jsou zde uvedeny údaje
na předmětu dražby pouze v rozsahu
vady
za
oapouiaa
Nawhovatel
pouze podle dostupných informací.
stano ven ém dr ažebni vyhláškou.

C

se sídlem
Zástavní právo smluvní, oprávnění pro SMART Financial s.r.o., IČo: 4'7678721,
KČ,
270.000,rnýŠi
ve
pohledávky
k
zajištění
Hněvotínská 241152, Nová Ulice, zzgdO Olomouc,
do
vzniklé
pokuty
Kč,
smluvní
1.565.850,_
uýše
do
budoucí pohledavky vzniklé do 20.9.202,|
jehoŽ
KČ,
540.000,do
rnýše
do20.9.2027
vzniklé
pohledávky
31,10.20;4ve v!ši i1.ooo,- Kč, budoucí
kraj, Katastrálním
vklad do katastru nemovitástí byl povolen Katastrálním uřadem pro Královéhradecloý
pod
čj.
V-l2320l20l4-602,
Králové
pracovištěm }Iradec
povinnost k parcela: st. 35;jehoŽ součástí je stavba ě.p. 2L, Parcela: 1712, Parce|a: 56212, Parcela:

70I18.

áPisu ke
Listina: Smlouva o ňízenízástavního práva podle obč.z. ze ďne 23.10.2014. Právní ÚČinkY
osoby
zrrrěně
o
prohláŠení
Souhlasné
ďrú 24.10.2014. Zápís proveden ane tq.ti,zo]4. Listina:
právní
ke
dni
ápisu
účinky
15.02.2016.
dne
ze
zástavrrího věřitele'posioupenim pohledávky
04.03,20|6. Zápis proveden dne 29.03.2016.

l

května 215
Zahálení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, se sídlem 9,
Baarova
bYtem
ťvale
povinný
1982,
roce
pan David Albrecht, narozenv
Moravany, 533 72Íuóruu*y.
exekuce
zahájeni
o
exekutora
soudního
13..,4, 5ÓO 02 tlradec Králové. L]stina: Vl,rozumění
ke dni
záPisu
ÚČinky
Právní
pardubice
24.11.2016,
ze
dne
-8
195 Ex-2876l20i6
Exekutors§ý uřad
25.LI.2016. Zápis proveden dne 28-11.2016,

Související zápísy: Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti,
povinnost k: parcela: St. 35,1ehož soueasti je stavba č.p. 2I, Parcela: 1712, Parcela: 56212, Parcela:
,701/8.

Právní
Listina: Exekučnípříkaz k prodeji nemovitých věcí l95 Ex 2876116_II ze dne 28,1I.2016.
účinkyzápisu ke ďni29.11.2016. Zápis proveden dne 01,12,2016,

c

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Komenského 1294138,750
02
02 přerov. povinný pan Dávid Albrecht, narozen vroce 1982, trvale bytem Baarova 1374,500
-7
lkadec Králové. Lisúna: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 203 Ex,4I843/20I6
06,t2,2016,
dne
ze
pověřený soudní exekutor: JIlDr. Lukáš Jícha, Komenského I294l38,'750 02 Přerov
-Právní

účinkyzápisu ke dni 08.12.201 6. Zápis proveden ďne L2.12.2016.

Související zápisy Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti,
povinnost k: parcela: St. 35, lehož roučártiJe stavba č.p.2I, Parcela:

l7

12,Parcela'.56212, Parcela:

70Il8.

Právní
Listina: Exekučnípříkaz k prodeji nemovidch véci 203 Ex 41843116_13 ze dne 0'7.|2.2016.
účinkyzápisu ke dni 08.12.201 6. Zápis proveden dne 14,12,2016,

o

Rozhodnutí o úpadku (§ 13ó odst. 1 insolvenčního zákona). Povinný pan David Ahrecht, narozeln
vroce 1982, trvut" uyt"m Baarova 1374, 500 02 řhadec Králové, Listina; Usnesení insolvenČního
soudu o úpadku KSHk 45 INS 406l2017-A-6lcelk.3
02.02.2017. Zápis proveden dne 07.02.Z0l7.

ze ďne27.0|,2017. Právní účinkyzápisu ke dni

Navrhovateli není známo, že by na předmětu dražby vázla nájemní smlouva. v předmětu dražby
bydlí otec vlastníka.
práva a závazky zapsané vkatastru nemovitostí a váznouci na předmětu ďražby neovlivňují hodnotu
veřejných
předmětu ďražbý, p.ótož. vsouladu sustanovením § 34 odstavec 2 zákotta č.2612000 Sb., o
k
vlastnictví
přechodem
s
zrákon)
Předmětu
dražbách a v souladu se zákonem č. 18212006 Sb. (insolvenční
dražby zanikají.

8.

dražbv)
znůsob reeistrace dražitelů(účastníků

podmínkou účastina elektronické dražbě na portálu www.okdrazby.cz je:
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a)
b)

řegistrace úČastníkajako uživatele do elektronického dražebního systému umístěnéhona internetové
adrese www.okdrazby.cz a získání statusu ,rověřeného uživatele'', a
PřihláŠeníúčastníka,který je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis §eznamu účastníků
dražby,

Elektronichý dražební systém www.okdrazbv.cz provozuje společnost OK dražby s.r.o,, sídlem Jiráskova 398,
Nové Město, 337 0| Rokycany, IČ: 06423418, zapsaná v obchodním rejstřftu, vedeném Městslcým soudem v
Praze oddíl C, vložka č.83173, Provozovna: Thákurova 550/1, l60 00 Praha, (dátejen administrátor), která byla
jako zprósředkovatel dražebníkemmimo jiné písemně pověřena ověřením registrace každéhoúčastníkadražby a
přidělovráním statusu ověřeného uživatele.

ad. a) Registrace účastníkadražby, jako uživatele www.okdrazby.cz

Úeastn* ďražby se jako uživatel do elektronické dražby registruje prosťednictvím žádosti - registračního
formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazbv. cz.

UŽivatel je povinen vyplnit v registračním formulráři všechny požadované údaje. V opačnémpřípadě k jeho
registraci nedojde. Před odesliáním registračníhoformuláře je uživatel povinen seznámit se Všeobecnými
PodmÍnkami dražebnka a administrátora, přičemž odesláním registračního formuláře uživatel současně
potwzuje, že s těmito Všeobecn;lhni podmíŇami vyslowje souhlas a zavanlje se podle nich řídit. Uživatel
odesláním registračníhoformulaře současně prohlašuje, žeúdaje,kterépři registraci uvedl,jsou aktuální, úplnéa
Pravdivé a Že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních údajůuvedených v registračním formulaři
bezodkladně písemně onámít administrátorovi, kdy zároveřl bere na vědomí, že za přípaďné škody vmiklé z
dŮvodu neozrámení změn údajůnenese administrátor, ani dražebnfl< žádnouodpovědnost.

UŽivatel, jenž se hodlá účastrritelektronichých dražeb nemovitostí realizovaných v systému elektroniclqých
dražeb nemovitostí na portálu www.okdrazby.cz, se zaregistruje na portálu v registračnímformuláři podle
PokynŮ v něm uvedených. Uživatel je povinen vyplnit vregistračním formulaři všechny požadované údaje.
V opačném případě k registraci uživatele nedojde. Před odeslánrím registrace je uživatel povinen semámit se s

těmito Všeobecnými podmínkami a odesláním registrace aživatel současně potwzuje, že s těmito Všeobecnými
podmínkami vyslovuje souhlas a zavazlje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu se Všeobecnými
Podmínkami k registraci uživatele nedojde. IJživate| současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl,
jsou akhrátní, úplnéa pravdivé. Zároveí prohlašuje, že si jď vědom povinnorii
3utoutóli změnu osobních
registraČníchúdajŮ bezodkladně oznámit administrátorovi a bere na vědomí, že za připaďné škody vniklé
z dŮvodu neozrámení zrněn údajůnenese administrátor ani příslušný dražebníkžádnou odpovědnost.

Fyzickí osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím formulaře tzická osoba. Po
vYPlnění formuláře vytiskne vyplněný registračníformuliř, nechá uředně ověřit svůj podpis a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, Praha 6,PSČ 160 00.
Po kontrole údajůbude fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
Přidělení stafutu ověřený uživatel am.ůžese aktivrrě účastnitvšech elektronichých dražeb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.

Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře právnická osoba. Po
vYPlnění formulaře vytiskne vyplněný registračníformuliř, nechá uředně ověřit podpis osob oprárměných za
Prármickou osobu jednat a odešle spolu s originálem r"_ýpisu z obchodního rejsřftu či jiného uředníro registru
doporuČenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, Praha 6,PSČ 160 00.
Po kontrole údajůbude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formulaři o

Přidělení Statutu ověřený uživatel a můžese aktivně účastnitvšech elektronicloých dražeb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.
VyPis z Obchodního rejsřfl<u nesmí být staršíťíměsíců od data vystavení. Právnická osoba je povinna
neprodleně nahlásit administrátorovi veškerézmény, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktuálního
v}pisu z Obchodního rejstřftu.

SPoleČnéjmění manželů(SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby,cz prosťednictvím formuláře
registrace SJM. Po vyplrrění formulaře vytiskne vyplněný registračníformulář, doplní údaje manžela/manžeIky,
nechá uředně ověřit podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova
550/1, Praha 6, PSČ 160 00.

Po kontrole údajŮ bude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračnímformuláři
o Přidělení statutu ověřený uživatel a m:ůžese aktivně účasmitvšech elektronických ďražeb nemovitostí na

portálu www. okdrazby. cz.

SPoleČnévlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře reeistrace SV.

Po vyplnění

formulaře vytiskne vyplněný regishačníformulář, nechá uředně ověřit podpisy a odešle
doporuČenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/l, Praha 6, PSČ 160 00.
Po kontrole údajůbude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračnímformuláři
o přidělení statutu ověřený uživatel a miuže se aktivně účastnitvšech elektronicloých dražeb nemovitostí na
Portálu

www,okdrazbY,cz,

Jffiti,

nemovitostí

bude v elektroniclsých dražbách
uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kteným se.
je
zdržet se tňíváttijalqýchkoliv hanliv,ých,
povinen
rieistnn'úzivate1
přihlašovat a pod nímžse bude ďražeb

případě je administrátor oprávněn podle svého
wážIivých, vulgámích či zavádějícich ozračení,u opaonem
anebo změnit jeho uživatelské jméno,
uviůenibuď registraci uživatele a jeho účetbezněhraďy zrušit
formuláři, tak je uživatel povinen neprodleně
V případě, že dojde ke zněně údajůuvedených u."!irt učnía projít movu ověřovacím procesem,
provést,změnu údajůvivém účtupo přihlášení na-wwvlakdraáy§Z
jsou
a úplné,
pravdivé
V opačnémpřípadďse máÁto,ze údajeiegistrovaného uživatele

adb)Přihlášenídodražbyazápisověřenéhouživatele,jakoúčastníkadražbydoSeznamuúčastníků
dražby

č_ 2612000 Sb, a vyhláškou č, 18/201 4 (zejména
Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem
složíďražebnijistotu, pokud je
přihlásí se kelektronict<e orazue prostřednictvim portau wwvy.okdrazby,cz,
lyloučenou zdražby), bude zapsán do semamu
požadovéna, a pŤedioži eestné prohlášení,,ženeni osobou

účastníkuďražby a stane se účastníkemdražby,

dne zveřejněné dražby na portálu
ověření uživatelése mohou přihlásit kelekhonické dražbéode
***ot arurUy."" až ďo zahájerti araiay tj, do 6,3,2019 do 12:00 hodin,
9.
a)

b)

c)
d)
e)

V sekci připravované ďražby zvolte nemovitost,.kterou chcete dražit,
o dražetténemovitosti (fotografie, PoPis, draŽební
Menu detail ďražbyoururrú u.steré nezbytné-informace
podání, qíšiminimálního příhozu, informace potřebné

tÁin ďražb;,nejnižší
jistoty
údaje).
další
a
k úbradě
zařadit mezi schválené účastníkydražby a7Ápsat
Přihlaste se do dražby n".;ariu., aby vás dražebnfl< mohl
"o dražby.
vás do sezramu účastníků
se
zaČátek
\'u*Y,Pokud
UróžóŇ;iiř,--i--|rir,ras".ri- ao konkrétní dražby nečekejte.,na._samotný
možné!
přihlášení
není
v průběhu ďražby
nepřihlásíte pred zahájením, *i,ra.t" se moci ďražby zučastnit
na uvedený bankovní účet
jistoty
hotovosti
v
vlozením
ei
převodem
uhrad,te dražební jistotu bankovním
dražebnívyhlášky,
poti"urre t rinráac dražebníjistoty nalemete v článku 6 této
vyhlášku, maleckýporuá.'t,

dražebnfl<a. Informace

dle této
po připsání dražebníjistoty na bankovní účetdražebníka a splnění podmínek účastina ďražbě
podrání,
iui"i"ivyhlášky jste-oprá.iměni účastnitse aktivně dražby a činit
jménem a heslem, Dražba je
se do systému přihlasie svým uživatels§ým
c) V termínu pořádaní ,u-itre dražby
aktuální
čase ,e pr.r*" ," ,Ók"" připravované dražby do sekce

0

h)

zahájena automaticky. Ve stanovéném
dražby.V tuto chvíli můžetečinit podání,
jednoduchý, l]91ili\3í a přehledný, Přihazovat můžete
Průběh samotné elektronické dražby je velmi
je stanovóna dražebníkem) nebo vyplněním jiné částky,
tlačítkem provést -i.ri*a]rri přthoz(rýie prn o^
stejná či vyššínež stanovený minimální
kdy do příslušného okénka vypisete easxu prmozu (musí být
lezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno),
přfrloz,jinak se podaní , ear*or, menšínež minimální'př fttoz
skutečně přihodit, které. učinítekliknutím na
kliknutím na tlačítkopřihodit a následně potwzením, že chcete
j.
zobrází se jako_nejvYŠŠÍPodání sPolu s
to
irre
polarri,,re
tlačítko,,Ano, chci učinit podaní ve výši . , . .."
_a
časem příhozu, učastník dražby,
přesným
vašímuživatelslo_Fn jménem, celkovou částkou a uvedeným
nejvyššínabídku, Tomuto
dorormat
a
upllnit
pravb
kterému svědčípředkupn i právo, můžetoto předkupní
systém zároveň zobrazuje historii podaní
účastníkoviďražby se navíc zobraruje tlačítkooo.ovrrat cenu.
všech účastnfl<ůďražby s příslušnými údaji,

lze zvyšovat rrodání
10. čas zaháiení a čas ukončeníelektronické dražbo během kterého

dražby,během kterého lze zvYŠovatPodáníje
čas zahálenielektronické dražby a čas ukončeníelektronické
dokud účastnici dražby činílyššípodání,
koná,
se
Dražba
stanoven včlánku 1 této dražební vyhlášky.
vlhlášky. Je_li v posledních 5 minutách před
nejméně však do doby uvedene v eianku 1 této dražební

podání účurtník"-dražby, posouvá se čas pro příjem
uplynutím doby, během |ďeré |ze činit podání, učiněno
to i opakovaně, uptyneJi od poslednfuo podání
dalšíchpodaní o 5 minut oJ okamziku posledního podání, a
je
zastayen,
podání
S minut, anížbybylo učiněno dalšípodání, příjem

pjípud"é doby prodloužené způsobem dle
Před uplynutím doby, během které 1ze zvyšovat podání (t]:._i
pr"J.rri,r'lro odstavcÓ), se zobrazujinásledující výzw aprohlášení:
ďražby
činit podaní, zbývaji3 minuty, je účastrríkům
I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze
učinil
kteď
dražby,
pro účashrika ďražiy 1o^ut"ni identlf,rkátoru účastníka
zobrazena výzva ,,poprvé

nejvyššípodání)",
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II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbyvají 2 minuty, je účastníkůmdražby

zobrazena výzva ,,Podruhé pro účastníkadražby (ozrračeníidentifikátoru účastníkadražby, ktený učinil
nejvyššípodání)",

III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které Ize činit podání, zbývá t minuta, je účastrríkům
dražby

zobrazeno prohlášení ,,Neučiní-li někdo z přítomných účastrríků
dražby podaní vyšší,než bylo podání
naposled učiněnéúčastníkemdražby (označeníidentifikátoru účastníkadražby, který učinil nejvyšší
podání), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během lďeré lze činit podání, je účastníkům
dražby zobrazena výzva
,,Poťetípro účastníkadražby (označení identifikátoru účastníkadražby, který učinil nejvyššípodání)" a
Přijímaní dalších podání je zastaveno. V případě, že na záklaďě sledování dostupnosti adresy ve veřejné
datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému drťebnímusystému
www.okdrazby,czv délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během kíerélze činit
Podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zblrtečného odkladu informovat
kťdéhoúčastníkaďražby

na

jeho adresu elektronické pošty.

Po uplytutí doby, během lďeré lze činit podání, udělí licitátor bez zbytečného odkladu příklep účasfiríkovi
dražbY, který učinil nejvyššípodání, čímžje elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
inforrnace o udělení příklepu, l"ýše ceny dosažené vydražením a označeníidentifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončenídtažby zároveřl odešle licitátor každému účastníkovidražby na jeho adresu

elektronické pošty.

11. Způsob určeníwdražitele v nřípadě podle § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí zákona č. 2612000
Sb." o veřeinÝch dražbách
Elektronické losování bude na portálu www.okdrazbv.cz spuštěno licitátorem v těchto případech:

a)
b)

UČinÍ-liněkolik účastníkůdražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší,roáodne licitátor
elektronichím losem o tom, komu z nich příklep udělí.

UČiní-liněkolik dražitelů současně stejné podáníanezjístí-ti licitátor, kdo učinil podání jako první, a
nebylo-li následně učiněno podání vyšší,roáodne licitátor elektronicloým losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

c)

Je-li někteqý zúčastníkůdražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vázán;
uČinÍ-lipodání ve stejné l"ýši jako nejlyššípodání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků
dražby - spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejr,yšší,při
ror-nosti spoluvlastnických podílůrozhodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z těchto
spolur lastníl<ůpříklep udělí,

d)

Účastník dražby', kterému svědčípředkupní právo, můžetoto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejq'ššínabidku. Pokud je více osob, kterym svědčípředkupní právo, a dorovnali nejlyššínabídku a
jejichž spoluvlastnický podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los rozhodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12. Termín uplatnění předkunního práva
prokázáno

a způsob sdělení rozhodnutí. zda ie předkunní

právo

Má-li něktený z účastníkůďražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-lije dražebníkovi listinami nebo
jejich uředně ověřenými opisy do zahájení ďražby, není stanovenlim příhozem váaát; učiní-litento účastník
dražby podání ve stejné výši jako nejvyššípodání, udělí licitátor příklep jemu.

DraŽebník do zahájeú dražby sdělí účastníkudražby, ktený dokládá své předkupní právo roáodnutí, zda je
Předkupní právo prokžlzáno a doloženo prosřednictvím internetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.
13. Účast na dražbě
ÚČastníkem dražby muže být vždy stát,a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
UČastníky dražby nesmějí b;it osoby, které nemohou nab;ivat vlastnictví a práv k předmětům ďražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenčnínáwh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že
její majetek nepostačuje k úhradě nakladů insolvenčníhořizetti, a to po dobu 3 let od právní moci takového
rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.
UČastníkydražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.
UČastníkyďrúby nesměj í by1 osoby, které nesložily dražebníjistotu, je-li požadována, a v opakovan é ďražbě ani
vYdražitel, ktený způsobil zmaření předchozí ďražby téhožpředmětu dražby u téhoždražebnka; nikdo nesmí
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draŽitzaně.Dražitv dražbě,jejížkontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušnéhoživnostenského
uřadu a kontrolou ďražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místnírozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.
Úeastniky dražby nesmějí a5,t. araZ"UnrX organizující a provádějící tuto dražbu, Ósoba, jež je jeho statutárním
orgánem nebo Členemjeho statutárního nebojiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kter;i na této dražbě činí
ÚkonY dražebníka, a dále aní správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li nawhovateli
této dražby; nikdo nesmí dražítzaně.
UČastníkemdražby téžnesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob (dražebníka organizující a
Provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného
orgánu, jeho zaměstnanec, licitítor, kteryí na této dražbě činíúkony ďražebnka) osobou blízkou, společníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, kíerá s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražiízané.
Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účastvíce účastníků
dražby za účelem
sPoleČnéhonabytí předměfu dražby. Podmínkou společné účastina dražběje, že bude před zápisem společných
ÚČastníkŮ do seznamu účastníkůdražby předloženo dražebníkovi čestnéprohlášení všech společných účastníků
dražby, které bude obsahovat určeníbudoucích podílůna vyďraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby
oPrávněné společnéúčastníkyna dražbě zastupovat a které bude opaťeno uředně ověřenými podpisy všech
sPoleČných ÚčastníkŮ dra"žhy. S výjimkou určeníosoby oprávněné společné účastníkyna dražbě zastupovat není
Žádné omezení obsaženévprohlášení účastníkridražby nebo vyplývající zjejich případné doňody luči
dražebníkoviani vůčiťetím osobám účinné.Společníúčastnícidražby odpovídajíza ullradu ceny dosažené

vydražením společně a nerozdílně.

14. Úhrada cenv dosaženévydražením
VYdraŽitelem složená dražebni jistota a

vydražením.

její příslušenstvíse započítávajívydražíteli na cenu

dosaženou

ZbYvajici Část ceny dosažené vydražením1e vydražitel povinen do l0 dnů od skončenídražby uhradit
drťebnftovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydraženim.

Nenili

cena dosťená vydraženímvyššínež 200.000,- Kč, je vydražítelpovinen uhradit cenu dosaženou

vydraženímihned po skončenídražby.

Je-li cena dosažená vydraženímvyššínež 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 45-ti dnů od skončenídražby.
Cena dosažená vydraženim muže být vydražitelem ullrazena:
účetdražebnfl<a čísloúčtu107-4278120267/0100, vedený u Komerčníbanky a.s.,
PoboČky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslonebo rodné čísloúčastnfl< a dražby,
(b) v hotovosti v kanceláři dražebnika, variabilní symbol (VS) identifikačníčíslonebo rodné čísloúčastníka
ďraŽbY. Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do výše stanovené v
§ 4 odstavec l zákota č.
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.337/t992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů,

(a) vhotovosti složením na

(c) převodem zúČtuu banky ve prospěch účtudražebníka čísloúčtu101-427812026710100, vedený u
KomerČníbanky a.s., pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikačníčíslonebo rodné číslo
účastníkaďražby,

(d) PoŠtovnípoukázkou na účetdražebníka čísloúčtu107-4278120267/0100, vedený u Komerčníbanky
PoboČky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslonebo rodné čísloúčastníkadražby.

a.s.,

BYla-li vydrťitelem složena dražebnijistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaŽenou vydraženímv plné výši v termínu a splatnosti někteným ze způsobů uveděných v tomto bodě.

DraŽebnfl<

je pak povinen bezzbytečtéhoodkladu po uhrazení ceny wátit vydražiteli záručnílistiny.

Cenu dosaženou vydraženímnelze uhradit započtením.
Úhrada ceny dosaženévydražením směnkou, platební kartou nebo šekemje nepřípustná.

UhradÍ-li vyďraŽitel cenu dosaženou vydraženímv termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

VYdražitel, Iďerý zmařll dražbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti), nenabývá
vlastnictví Rle dměíu

dr

azby vydraženého v e zmař ené dr ažbě.

Je-li ďraŽba tnaŤena vydražitelem, dražebníjistota složená vydražitelem včetrrě jejího příslušenstvíse použije na

náklady zmaíenéďražby, Koná-li se opakovaná dražba, zúčtujese zbývajici čási dražební jistoty složené
vYdraŽitelem, ktery způsobil zmařeni dražby, na náklady opakované dražby. Po uhradě nakladů drazby a
opakované ďražby se zbývajici částwátivyďražiteli, ktený způsobil zmaření dražby.
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Yydražitel ktený způsobil zmaíeni dražby, je povinen na vyzváni dražebníka uhradit tu část nákladů ďražby,
kterou nepoknývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované ďražby konané v důsledku
zmař ení předchozí dr ažby vydražitelem.

Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do výše stanovené v § 4 odstavec 1 zákotta č.
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337 /1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
zrění pozdějších předpisů.
15. podmínkv odevzdání nředmětu dražby wdražiteli
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 30 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je
dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčujívlastnictví a jsou nezbytné k
nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují j:rirápráva lydražitele vůčipředmětu dražby. Jde-li o nemovitost,
předává předmět dražby vydražiteli za učasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude
sepsán protokol "Předání předmětu dražby" , ktený podepíše dražebník,byvalý vlastník a vydražítel.
VeŠkerénáklady spojené s předáním apíevzetim předmětu dražby nese vydražitel do maximální rnýše 7.260,-Kč
vČebrě DPH (cestovné na 1 km předání předměfu ďražby +každázapočatáhodina makléře při předání předmětu
ďraŽby), vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodůna straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečíškody na předmětu dražby přecházi z jejího držitele na vyďražitele dnem předání předmětu ďražby,
tYŽ den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-ti
vydražitel v prodlení s převzetím předmětu ďražby, nese nebezpečíškody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Náklady na předávku předměfu dražby hradivydtažitel dle platného ceníku zveřejněného na www.drazbv.net.
Předání předmětu dražby se uskutečnív pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin.

16. upozornění nro vvdražitele
NrákladY spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vydražitel
(správní poplatek zanávrh na vklad vlastnického práva k předmětu ďražby).

Daň znab54í nemovitosti platívydražitel, ato z ceny dosažené vyďražením.
Dražba bude provedena pro lydražitele beáplafirě.

17. Závěrečná ustanoyení
Tato dražebnívyhláška byla vydána dražebníkem nížeuvedeného dne a bude ve lhůtách stanovených zákonem
č.2612000 Sb., o veřejnýc,h dražbáchpřed zahájením ďražby:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby.cz
zveřejněna na úřední desce Obecníro uřadu Dolní Přím
zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa,cz
zaslana osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zžkona č.2612000 Sb.

Údaje

z

dražebnívyhlášký budou uveřejněny

v

periodickém tisku určenémpro územíúzemního

samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnachžzí

Stejnopis dražebnívyhlášky uložený u dražebníkaje podepsán nawhovatelem
jsou uředně ověřeny.

Z,a dražebnika,.

V Olomouci.

j-

ďražebtíkem, jejich podpisy

Za navrhovatele:
y',

dne .,:!..... ..,,ZO rq

/Á

a

V Hradci Králové,

dne

]a

].

,1. ..,

r'
.'

..'.20l9

&'

Vlasta Rezníčková,jednatelka
Dražby.net s.r.o.

JUDr. Ing. Tomáš Matoušek, ohlášený společník
Insolvency Project v.o.s.
insolvenční správce
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