DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Bod 1.
Termín konání dražby
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. Den konání dražby se
stanovuje na 15.12.2010 v Zimní zahradě restaurantu U Závoje na adrese Praha 1, Havelská 500/25.
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu, a to v 12.30 hod. Zápis
účastníků dražby bude zahájen v 10.00 hod. v sídle dražebníka.
Bod 2.
Předmět dražby
Navrhovatel je insolvenčním správcem majetkové podstaty dlužníka PK OIL s.r.o. v insolvenčním
řízení, se sídlem Praha 10, Hostivař, Chudenická 1057/34, PSČ 102 00, IČ 277 74 236, zapsaného
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121691. Usnesením
Městského soudu v Praze ze dne 10.9.2009 číslo jednací MSPH 79 INS 5596/2009 byl na majetek
společnosti PK OIL s.r.o. prohlášen konkurs. Účinky konkursu nastaly dne 10.9.2009 ve 13,30 hod.
Předmět dražby byl zapsán do konkursní podstaty dlužníka.
Předmětem dražby je:
Stavba: Sedliště, č.p. 398, způsob využití: zem.stav, na parcele St. 348, LV:743.
Předmět dražby je zapsán na LV č. 742 vedený pro katastrální území Sedliště ve Slezsku, obec
Sedliště, okres Frýdek-Místek u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště
Frýdek-Místek.
Pozn. Stavba bez čp/če, jiná st., na parcele St. 529, LV: 743, uvedená rovněž na LV č. 742 je
odstraněna, a proto není předmětem dražby.
Specifikace předmětu dražby:
Předmětem dražby je bývalá zemědělská stavba čp.398 postavená na pozemku St.348, který je ve
vlastnictví jiného subjektu. Nemovitost je umístěna v oploceném areálu a je přístupná po zpevněné
areálové komunikaci ve vlastnictví jiného subjektu. Celý areál je potom přístupný z nezpevněné
komunikace parc.č. 697/9 rovněž ve vlastnictví jiného subjektu. K přístupovým pozemkům nebylo
zřízeno věcné břemeno – právo vstupu a vjezdu.
Stáří nemovitosti nebylo dokladově zjištěno, dle sdělení předchozího majitele nemovitosti, byla
původní stavba kravína postavena v r. 1984. V roce 2003 proběhla částečná rekonstrukce, v letech
2008-2009 kompletní rekonstrukce a přestavba. Jednalo se o výměnu vnitřních rozvodů, střešní
krytiny, nově provedeny betonové podlahy, vytápění, vnitřní a venkovní omítky, nová okna a dveře.
Vrata plechová, otvíravá, sekční a dřevěná. Ve vnitřních prostorech vznikly nová soc. zařízení, šatny a
kanceláře. Celkový stavebně-technický stav nemovitosti je dobrý. Po rekonstrukci měla být
nemovitost užívána k lehké výrobě se skladovým zázemím (výroba polystyrenů), v části měla být
opravna aut. Nemovitost již není užívána k zemědělským účelům, její stav neodpovídá právnímu stavu
zapsanému v KN. Nemovitost je nyní prázdná a nepoužívána, byla odpojena elektřina.
V obci Sedliště, kde se nemovitost nachází, je uspokojivá občanská vybavenost – ZŠ, MŠ, požární
zbrojnice, pošta, praktický lékař, knihovna, muzeum, restaurace, fotbalové hřiště.
Skladová hala čp.398 je samostatně stojící, nepodsklepená s jedním nadzemním podlažím,
v administrativní části se dvěma nadzemními podlažími, půdorysu do písmene „T“. Nemovitost lze
rozdělit na celkem pět částí, které jsou navzájem propojeny, pod jedním číslem popisným – hala I
(skladová), administrativní část (2.NP), hala II (opravna aut), hala III (stavba kravína), hala IV (přední
část, opláštění z trapézového plechu). Základy betonové s izolacemi proti zemní vlhkosti, nosná
konstrukce – ocelový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm, u přední části haly je pouze trapézový
plech. Stropy z ocelových příhradových vazníků, střešní krytina vlnitý plech a lepenka. U bývalého
„kravína“ stropy chybí, střecha ŽB žebírková. Klempířské konstrukce kompletní, bleskosvod je

osazen. Vnitřní omítky vápenné hladké, venkovní vápenné cementové. Okna plastová s izolačním
dvojsklem, dveře dřevěné náplňové a prosklené. Venkovní schodiště umožňující vstup do 2.NP (v
administrativní části) je ocelové. Podlahy betonové, podlahové krytiny v adm.části – dlažby a textilie.
Vytápění ústřední teplovodní kotlem na elektřinu (nefunkční), příprava TUV el.boilerem, elektřina
zavedena světelná i motorová. Voda napojena na vodovodní řad, odkanalizování do jímky.
Dispoziční řešení nemovitosti:
Hala I
I.NP – skladový prostor, vestavěná kancelář
Administrativní část
I.NP – kanceláře, soc. zařízení, šatny, rozvodna
II.NP – kanceláře, soc.zařízení
Hala II
I.NP – skladový prostor, vestavěná kancelář
Hala III
I.NP – volný prostor haly, vestavěná kancelář, zasedací místnost, sklad, soc. zařízení
Hala IV
I.NP – volný skladový prostor, vestavěná kancelář
Navrhovatel prohlašuje, že ke dni podepsání této dražební vyhlášky není na LV č. 742 vedeném pro
katastrální území Sedliště ve Slezsku, obec Sedliště, okres Frýdek-Místek u Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek zapsáno v části C žádné omezení
vlastnického práva
V části D – Jiné zápisy:
Podán návrh na naříz.výkonu rozh. zřízením soudc. zástav. práva – podán dne 15.10.2009. Vztah
k: Stavba: Sedliště, č.p. 398. Z-19944/2009-802.
Listina – Oznámení o podání návrhu na nařízení výkonu rozh. prodejem nemovitosti Okresního
soudu ve Frýdku-Místku 27 E-143/2009 ze dne 21.10.2009. Z-19944/2009-802.
Cena předmětu dražby byla zjištěna znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Petrou Jechovou ze dne
30.07.2010, číslo ocenění 177/2010/2006, a to na částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun
českých).
Režim výkonu rozhodnutí podléhá platným ustanovením zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
ve znění pozdějších předpisů. Zástavní práva zaniknou podle §299 odst. 2 a 3 zák. č. 182/2006Sb., tj.
zpeněžením zástavy. Nařízené exekuce vyznačené na LV č. 5221 zaniknou dle ust. § 285 odst. 1 zák.
č. 182/2006 Sb. zpeněžením majetku.
Navrhovatel odpovídá za vady předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.
Údaje o předmětu dražby uvedené v dražební vyhlášce a o právech a závazcích na něm váznoucích
jsou uvedeny podle dostupných informací.
Bod 3.
Označení dražebníka a navrhovatele dražby
Dražebník: společnost RAK CZ a.s., se sídlem: Praha 1, Havelská 500/25, PSČ 110 00, IČ: 256 53
849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5269,
jednající předsedou představenstva JUDr. Tomášem Pacnerem.
Navrhovatel: Mgr. Pavel Ubr, Revoluční 1, Praha 1, PSČ 110 00, Insolvenční správce dlužníka PK
OIL s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, Chudenická 1057/34, PSČ 102 00, IČ 277 74 236,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121691.

Bod 4.
Nejnižší podání, minimální příhoz
Nejnižší podání činí 3,800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm set tisíc korun českých), minimální příhoz
je stanoven na částku 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
Bod 5.
Dražební jistota, její úhrada
Dražební jistota byla stanovena na částku 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a musí
být uhrazena buď bankovním převodem na účet dražebníka, č.ú. 1012812, var.s. 15410, konst. symbol
0308, vedený u České spořitelny a.s., Rytířská 29, 113 98 Praha 1, poštovní poukázkou na uvedený
účet nebo složením hotovosti na uvedený účet. Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě
bankovní záruky. Účastník dražby je povinen ve stanovené lhůtě pro složení dražební jistoty předat
dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listiny musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez
jakýchkoliv výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše stanovené dražební jistoty, jestliže
dražebník oznámí bance ve lhůtě platnosti bankovní záruky, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu.
Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení lhůty pro úhradu ceny dosažené
vydražením. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má od ČNB oprávnění působit na
území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. Dražebník musí být označen v záruční listině takto:
RAK CZ a.s.,se sídlem Praha 1, Havelská 500/25, PSČ 110 00, IČ: 25653849, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5269.
Vzhledem k výši dražební jistoty není možné složit dražební jistotu v hotovosti k rukám dražebníka
v době zápisu účastníků do dražby.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese a
končí zahájením dražby.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o
odepsání částky z účtu, poštovní poukázku, pokladní složenku, originál záruční listiny osvědčující
bankovní záruku apod.). Je-li účastníkem dražby právnická osoba, předloží výpis z obchodního
rejstříku (originál nebo ověřenou kopii, ne starší než 3 měsíce) a její statutární zástupce platný průkaz
totožnosti, příp. plnou moc při zastupování statutárního orgánu (s ověřenými podpisy), je-li
účastníkem dražby fyzická osoba, předloží platný průkaz totožnosti. Účastník dražby je povinen
kromě výše uvedeného splnit náležitosti uvedené v § 3 zák. č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) a vyplnit čestné prohlášení (§ 23 zákona). Poté se zapíše do listiny "Zapsání
účastníků do dražby dobrovolné“ a bude mu přiděleno dražební číslo.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota převodem ve prospěch účtu,
který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.
Bod 6.
Úhrada ceny dosažené vydražením
1. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající
část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit:
- ihned po skončení dražby, není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200 000,- Kč
- do 30ti dnů od skončení dražby, je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000,- Kč
- do 10ti dnů od skončení dražby v ostatních případech
3. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě podle odstavce 2. Dražebník je povinen bez
zbytečného odkladu po uhrazení ceny dosažené vydražením vrátit vydražiteli záruční listy.
4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.
Úhradu ceny dosažené vydražením lze provést bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú.
1012812/0800, var.s.15410, konst. symbol 0308, vedený u České spořitelny a.s., Rytířská 29, 113 98
Praha 1, poštovní poukázkou na uvedený účet nebo složením hotovosti na uvedený účet. Cenu
dosaženou vydražením může vydražitel uhradit i v hotovosti v sídle dražebníka v pracovní dny
v pondělí až čtvrtek v době od 9.00 – 16.00 hod., v pátek v době od 9.00 – 14.00 hod., vždy však po
předchozí telefonické dohodě.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním
způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat náhradu škody, kterou tímto jednáním
způsobil. Neuhrazením ceny dosažené vydražením ve lhůtě splatnosti se dražba stane zmařenou a
složená dražební jistota bude použita na úhradu nákladů zmařené dražby a v případě konání dražby
opakované pak i na úhradu nákladů této opakované dražby. Zbylá část dražební jistoty bude vrácena
účastníkovi dražby, který způsobil její zmaření.
Bod 7.
Prohlídky předmětu dražby
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto dva termíny:
1. termín dne 6.12.2010 ve 12:00 hod.
2. termín dne 29.11.2010 ve 12:00 hod.
Sraz účastníků k provedení prohlídky je před budovou č.p. 398, obec Sedliště, PSČ 739 36, okr.
Frýdek-Místek.
-Podrobné informace lze získat na:
- www.rak.cz, e-mail: info@rak.cz , nebo flegr@rak.cz
- v sídle dražebníka na adrese Havelská 500/25, Praha 1, kde je k nahlédnutí
odhad předmětu dražby nebo na
- tel. 224 006 204, 724 121 285, fax 224 810 029
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou
prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Bod 8.
Nabytí vlastnictví, předání předmětu dražby
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby (uhradil cenu dosaženou vydražením dle § 29
zákona), je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu
dražby. Předmět dražby předá vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu
dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a
vydražitel.
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. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
Bod 9.
Tato dražební vyhláška byla sepsána v 9ti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro
navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem
stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 zákona.
V Praze dne
............................................
dražebník
JUDr. Tomáš Pacner
předseda představenstva

V Praze dne
............................................
navrhovatel
Mgr. Pavel Ubr
insolvenční správce dlužníka
PK OIL s.r.o.

