DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
Bod 1.
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání společné dražby dobrovolné. Den konání dražby
se stanovuje na 18. ledna 2010 v I. patře zasedací místnosti požární zbrojnice Sboru dobrovolných
hasičů Provodov, v místní části obce Provodov, PSČ 549 08 Provodov – Šonov, okr. Náchod.
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu (po ukončení zápisu
účastníků dražby), a to v 13,00 hod. Zápis do dražby od 12,00 hod.
Bod 2.
Dražebník: společnost „HOLLAND SERVIS s r.o.“, se sídlem: Hradec Králové, Postranní 663, IČ:
25251481, zastoupena Ladislavem Lžičařem – jednatelem společnosti, zapsaná v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10131 ze dne 30. května 1996, číslo koncese:
360201-25443658
tel.: 495 436 288, e-mail: info@hollandservis.com, www. hollandservis.com.
Navrhovatel: JUDr. Václav Hrnčíř, se sídlem T. G. Masaryka 391, 549 01 Nové Město nad Metují,
správce konkursní podstaty úpadce KOTOV s.r.o., IČ 64791980, se sídlem Riegrova 342, PSČ 552 03
Česká Skalice.
Bod 3.
Označení a popis předmětů dražby, pořadových čísel, počtu kusů, hodnoty, odhadů cen
nejnižších podání, minimálních příhozů:
I) Zásoby
Poř.
č.1

Označení a popis předmětu dražby

Ks

Hodnota v Kč

Odhad
tržní ceny

Králičina dlouhovlasá přírodní na lemy.č 98002 a
99001

515

36 554,-

3 655,-

Králičina stříhaná barevná vytříděná na pláště č. 90003

430

35 568,-

3 557,-

Liška modrá Pesec přírodní vyčiněný Norkarex č.
70171
Králičina přírodní dlouhovlasá – zaječák vytříděná na
pláště č. 210331
Králičina přírodní dlouhovlasá – černá na lemy č.
210330

32

27 200,-

2 720,-

50

3 960,-

300,-

27

2 025,-

203,-

Králičina dlouhovlasá barevná pro výrobu lemů

804

53 816,-

5 382,-

207

14 010,-

1 401,-

35

29 750,-

2 975,-

5

2 414,-

241,-

Vačíce australská barvená na límce č. 99113

8

1 718,-

172

Mývalovec barvený vzorky pro Hill na lemy

2

3 180,-

318,-

Textilní kožešina tessavel šíře 150 cm č. 97504

19

4 448,-

445,-

Zipy

100

neuvedeno

350,-

Králičina stříhaná barvená vytříděná na pláště č.
210316
Liška modrá Pesec barvený pro firmu Hill Finsko barvy
dle objednávky č. 25054, 25055
Skopovice medicinální, prací na bačkory bez podrážky
a na potahy č. 991188
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Králičina dlouhovlasá lem na obuv 195°4 cm č. 60034

26

625,-

63,-

Lem králičina barvená dlouhovlasá 80°4 cm č. 59796

20

6 020,-

430,-

Zásoby – odhad tržní hodnoty celkem

22 212,-

Nejnižší podání 22 212,-Kč
Minimální příhoz 3.000,-Kč

II) Hotové výrobky
poř.
č.2

Ks

Hodnota v Kč

Odhad
tržní ceny

Králičinová vesta s textilním potahem č. 59797

60

27 950,-

3 900,-

Pánské sako mikro

109

11 609,-

Pánská kožená bunda

34

3 400,-

Pánský plášť dlouhý (baloňák)

80

9 600,-

Pánský plášť ¾ (baloňák)

281

16 860,-

označení a popis předmětu dražby

1. pánská konfekce (vesty, saka, bundy, pláště)

Pánská konfekce – odhad tržní hodnoty celkem

45 369,-

Nejnižší podání 45 369,-Kč
Minimální příhoz 5.000,-Kč

poř.
č.3

Ks

Hodnota v Kč

Odhad
tržní ceny

2. dámská konfekce (vesty, bundy, sukně, textilní
komponenty, saka, pláště)
Kožená vesta dámská oranžová

4

Dámská bunda textilní kožešina Allegretto vzor 4036 č.
40129, 40130

4

Textilní bunda olemovaná kožešinou

7

2 100,-

Sukně kožená

35

1 750,-

Dámský kalhotový komplet textilní č. 6212-10

101

12 800,-

7 575,-

19

20 235,-

2 324,-

5

8 000,-

800,-

11

24 000,-

2 200,-

Dámské
textilní
sako
mikro.
č.
6210,6301,6307,6314,6707,7307,7314,8305,7316-10
Dámský ¾ textilní plášť odlehčený flauš č. 6107-10,
6219-10
Dámský dlouhý plášť odlehčený flauš č. 6103-30,610130,6110-10,6110-20

240,16 400,-

1 640,-

Dámský plášť ¾ velur

11

3 300,-

Dámský plášť dlouhý – různé druhy a barvy

38

7 600,-

Dámská konfekce – odhad tržní ceny celkem

29 529,-

Nejnižší podání 29 529,-Kč
Minimální příhoz 5.000,-Kč
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poř.
č.4

označení a popis předmětu dražby

Ks

Hodnota v Kč

Odhad
tržní ceny

6

199 300,-

2 340,-

9

129 600,-

3 645,-

8

56 000,-

3 200,-

3

64 000,-

1 200,-

4

112 100,-

2 360,-

3. Dámská kožešinová paleta a pláště
Dámské paleto králičina stříhaná pastel parkety vzor
285/0739 č. 53123,60058
Dámské paleto králičina stříhaná bibret a dlouhovlasá
pastel model Darina č. 60057
Dámské paleto králičina dlouhovlasá (kočka) vzor
285/0013
Dámské ¾ paleto králičina dlouhovlasá barvená vzor
183/1580 č. 54236, 60030
Dámský plášť králičina stříhaná vzor 181/0007 č.
54197,59197,59815,60024
Dámské paleto králičina stříhaná model Jitka, č. 53156

1

400,-

Dámské paleto králičina stříhaná model Evita

1

400,-

2

800,-

2

800,-

3

1 200,-

Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/0190

31

12 400,-

Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/0400

4

1 600,-

18

7 200,-

5

2 000,-

5

2 000,-

2

800,-

1

400,-

Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/190
Dámské paleto králičina stříhaná vzor neuveden, č.
53039
Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/0070

Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/0548
Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/1039
Dámské paleto králičina stříhaná vzor 285/1356
Dámské paleto
neuvedeny

králičina

stříhaná

vzor

a

číslo

Dámské paleto králičina stříhaná vzor 281/0001
Dámská kožešinová paleta a pláště – odhad tržní
ceny celkem
Nejnižší podání 42 745,-Kč

42 745,-

Minimální příhoz 5.000,-Kč

poř.
č.5

označení a popis předmětu dražby

Ks

Hodnota v Kč

Odhad
tržní ceny

4. Košile
Košile krátký rukáv – zelená, khaki, světle zelená

684

6 840,6 840,-

Košile – odhad tržní hodnoty celkem
Nejnižší podání 6 840,-Kč
Minimální příhoz 1.000,-Kč
Podání i příhozy musí být učiněny v korunách a v českém jazyce.
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Místo, datum a čas konání prohlídek předmětů dražby:
Prohlídka se bude konat po předchozí telefonické dohodě, kdy zájemce se na prohlídku přihlásí u
dražebníka telefonicky na čísle 495 436 288 nebo 602 956 958, a to nejpozději dva dny před
plánovanou prohlídkou předmětu dražby.
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 6. ledna 2010 v 11,00 hod
2. termín dne 13. ledna 2010 v 11,00 hod.
Sraz zájemců o prohlídky se stanovuje před domem č. p. 84 na adrese Provodov – Šonov, PSČ 549 08,
okr. Náchod.
Kontaktní osoba dražebníka tel. 602 956 958.

Odhad cen předmětů dražby v místě a čase obvyklých:
Ceny předmětů dražby byly stanoveny na základě prohlídky, zjištěných informací a porovnáním s
cenami obdobných výrobků na trhu v místě a čase obvyklé k 4.12.2009, a to JUDr. Václavem Hrnčířem,
správcem konkursní podstaty.
Nezbytné podmínky účasti nad dražbě:
Podmínkou připuštění účastníka do dražby a jeho zápisu do seznamu účastníků je předání
čestného prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby ve smyslu ustanovení § 3 zákona o
veřejných dražbách (zákona č. 26/2000 Sb.)
Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené
v § 3 zákona č. 26/2000 Sb.
Účastník dražby je povinen prokázat se platným občanským průkazem totožnosti, v případě
obchodních společností i platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců
(originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy.
(V plné moci musí být jednoznačně a srozumitelně uvedeno o jakou konkrétní dražbu se jedná a
kterého předmětu dražby se týká).
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.
Účastníky dražby mohou dále být dle § 17 zákona č. 219/1995 Sb. v platném znění:
− cizozemci s českým státním občanstvím
− cizozemci s průkazem o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropského
společenství
− cizozemci – právnické osoby, které umístí v tuzemsku podnik nebo organizační složku podniku a
jsou oprávněni v tuzemsku podnikat
− osoby nabývající nemovitosti do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je českým
státním občanem nebo tuzemcem
Přístup do prostor v nichž bude probíhat dražba, bude účastníkům dražby umožněn 1 hodinu před
zahájením dražby. Účastníci dražby jsou povinni převzít dražební číslo dát se zapsat do seznamu
účastníků dražby.
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Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo
listinami v originále nebo úředně ověřenou kopií, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě
uplatnit
Veřejnosti bude umožněn přístup do prostor, kde bude probíhat dražba 15 minut před zahájením
dražby po zaplacení vstupného, které činí 100,-Kč. Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby.
Dražebník nepožaduje složení dražební jistoty.
Odměna dražebníka od vydražitele činní 10% z ceny dosažené vydražením.
Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel/é.
Způsob a lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením a odměnu dražebníka nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem
ani směnkou.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny dražebníka nejpozději
do 10-ti dnů od skončení dražby; nebude-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je
vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny dražebníka ihned po
skončení dražby. Bude-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je povinen vydražitel
uhradit cenu dosaženou vydražením včetně odměny dražebníka nejpozději do 15-ti dnů od skončení
dražby, a to bezhotovostním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 522153100/2700, vedený u
UniCredit Bank Czech Rebublic a.s., pobočka Hradec Králové, variabilní symbol: dražební číslo
vydražitele.
Po úhradě ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka vyhotoví dražebník písemné potvrzení o
nabytí vlastnictví předmětu dražby a předá jej vydražiteli.

Nabytí vlastnického práva:
K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny dosažené
vydražením a odměny dražebníka ve výše uvedené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku udělení
příklepu.
Předání předmětu dražby vydražiteli:
Po uhrazení ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka bude předmět dražby protokolárně
předán vydražiteli nejpozději do 2 pracovních dnů.
Vydražitel je povinen převzít vydražený předmět dražby nejpozději do 10 dnů od okamžiku doplacení.
Následně bude účtováno skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý den.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby, a to i v tom případě, že vydražitel odmítne „Protokol o předání předmětu dražby“ podepsat a
tuto skutečnost vyznačí dražebník do „Protokolu o předání předmětu dražby“. Je-li vydražitel
v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
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Bod 10.
Údaje o předmětu dražby v této Dražební vyhlášce, zejména pak o popisu stavu předmětu
dražby, jsou uvedeny pouze dle dostupných informací. a navrhovatel nezaručuje vlastnosti
předmětu dražby a neodpovídá za jeho vady.
Tato dražební vyhláška je uveřejněna v zákonných termínech zákonným způsobem.
Tato dražební vyhláška byla sepsána v 12 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro
navrhovatele, jedno pro vydražitele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle
dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.
V Hradci Králové dne 14. prosince 2009.

dražebník:
HOLLAND SERVIS s.r.o.
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navrhovatel:
JUDr. Václav Hrnčíř
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