EURODRAŽBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA
vyhotovená dle § 43 zák.č. 26/2000 Sb.
Č. j: 398/2010-N
Bod 1.
Touto ”Draţební vyhláškou” se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby
se stanovuje na 30. listopadu 2010, na adrese budova HOLIDAY INN BRNO,
Kříţkovského 20, 603 00 Brno Zahájení draţby bude provedeno prohlášením licitátora (po
ukončení zápisu účastníků dražby), a to v 10:40 hod.
Bod 2.
Draţebník:
EURODRAŢBY.CZ a.s. , IČ: 25023217
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci)
tel. : 800 900 490, fax : 234 769 009
e-mail: info@eurodrazby.cz

www.eurodrazby.cz
Navrhovatel:
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782
zapsaná do OR v Praze, oddíl B, vloţka 1171
v zastoupení Ing. Jan Machalka a Irena Zajíčková
Dluţník, zástavce a vlastník předmětu draţby:
Kvaš Karol, nar. dne 23.06.1957, trvale bytem Lipová-lázně 363, 790 61 Lipová-lázně 1
Bod 3.
Označení předmětu draţby:
Parcela p.č. 1594
o výměře 375 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Budova Lipová-lázně, č.p. 363, rod.dům,
stojící na Parcele p.č. 1594
jak jsou tyto nemovitosti zapsané na LV č. 744, pro k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová-lázně,
část obce Lipová-lázně, okres Jeseník, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj – KP
Jeseník.
Popis předmětu draţby:
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlaţní objekt pro ubytování s vyuţitým
podkrovím v obci Lipová-lázně, okres Jeseník.
Obec Lipová–lázně je součástí okresu Jeseník, který je nejsevernější výspou Olomouckého
kraje a počtem obyvatel se řadí mezi největší obce na Jesenicku. V současnosti má okolo
2.519 trvale ţijících obyvatel. Významným zařízením jsou Lázně Dolní Lipová, kde nachází
uplatnění mnoho zdejších obyvatel. Jedná se o klimatické lázně s celoročním provozem.
Místním občanům i návštěvníkům zde slouţí dvě pošty, zdravotní středisko a mnoţství
obchodů i malých obchůdků. V Dolní Lipové jsou dva lyţařské areály (Miroslav a Lázeňský
vrch), v Horní Lipové slouţí lyţařům jeden vlek (U Penzionu Kovárna). V zimním období se
na území obce nachází několik kilometrů udrţovaných běţkařských tras. V létě skýtá obec a
okolí bohaté moţnosti pro pěší turistiku a cykloturistiku. Ze vzdělávacích zařízení je zde
Základní škola Lipová–lázně, pod kterou spadají i dvě matěřské školy. Neméně významnou
institucí je i Střední odborné učiliště, Praktická škola a učiliště v Dolní Lipové. Tento ústav se
zabývá zejména řemeslným vzděláváním.
EURODRAŽBY.CZ a.s
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Z dalších sluţeb lze jmenovat Obecní knihovnu, která sídlí v budově Obecního úřadu. Kromě
sluţeb souvisejících s půjčováním knih a jiných tiskovin zde byl zaveden vysokorychlostní
internet pro veřejnost a knihovna slouţí také jako informační centrum. Pro starší
spoluobčany byl nedávno vybudován Dům s pečovatelskou sluţbou, kde se nachází 22
samostatných bytových jednotek.
Jedná se o volně stojící zděný dvoupodlaţní objekt pro ubytování s vyuţitým podkrovím.
Objekt je plně podsklepen. V přízemí je umístěna restaurační část s kuchyní, zázemím a
jedním apartmánem s hygienickým zázemím pro imobilní. Ve sklepě je kotelna, prádelna a
sklady. Ve sklepě se rovněţ nachází společenská místnost, která nebyla v době místního
šetření znalcem vybavena. Po schodišti vedoucím do II. NP se vstupuje na chodbu, ze které
jsou přístupné jednotlivé pokoje (celkem 7 pokojů, převáţně dvojlůţkových, s moţnou
přistýlkou). U kaţdého pokoje je vlastní hygienické zázemí se sprchovým koutem, WC,
umývadlem. Je proveden obklad, na podlaze je poloţena dlaţba. Po schodišti z II. NP je
vstup do chodby v podkroví, z ní jsou přístupně ubytovací pokoje (celkem 6 pokojů s
vlastním hygienickým zázemím stejným jako jsou ve II. NP). Objekt je zaloţen na
betonových základových pasech s porušenou izolací proti zemní vlhkosti. Ve sklepě je
podlaha provedena z betonové mazaniny. Stropy jsou ve sklepě s rovným podhledem a
částečně jsou zde klenbové s nízkou klenbou do I profilů. Schody jsou kamenné, jak do
suterénu, tak do vyšších podlaţí. Ve sklepě je na části podlah poloţena dlaţba z
mramorových zlomků. Ve sklepě je umístěné prádelna se smaltovanou vanou, umývadlem,
teplou a studenou vodou. V podlaze je osazena podlahová vpusť. Okna ve sklepě jsou
jednoduchá, opatřena mříţemi, dveře jsou hladké. Vnitřní omítky jsou hladké, na části zdiva
se projevuje porušená izolace. V přízemí jsou podlahy provedeny převáţně z betonové
mazaniny s potěrem a s textilní krytinou. Vnitřní omítky jsou v celém objektu hladké. U
restaurační části jsou umístěna WC pro muţe a ţeny (je proveden obklad, na podlaze je
poloţena dlaţba, osazeno umyvadlo s teplou a studenou vodou). V přízemním apartmánu je
vybudováno WC pro imobilní, s obkladem, dlaţbou, umývadlem, teplou a studenou vodou. V
přízemí je také umístěna šatna pro personál s hygienickým zázemím. Je zde zděný sprchový
kout s obkladem a plastovou zástěnou. V přízemí je umístěna úklidová komora. Podlahy v
restauraci jsou betonové s textilní krytinou. V kuchyni je osazen kuchyňský sporák na plyn,
odsavač par. Je proveden obklad kuchyně, na podlaze je poloţena dlaţba. Zařizovací
předměty a ostatní vybavení v kuchyni je provedeno z nerez materiálu. Kapacita restauraci je
cca 50 míst u stolu. Vytápění objektu je ústřední s kotlem na plyn, ohřev teplé vody je
kombinovaný. Ve II.NP jsou podlahy v pokojích s textilní krytinou, na chodbě je betonová
mazanina s textilní krytinou. Dveře jsou v celém objektu hladké, stejně jako v tomto podlaţí.
V podkroví je na chodbě i v pokojích na podlaze provedena betonová mazanina, na ní
poloţena textilní krytina. Vnitřní omítky jsou zde dvouvrstvé hladké. Na půdu je osazen vlez.
Schody do podkroví jsou s textilní krytinou na kamenných stupních. Střecha na domě je
dřevěná valbová mansardová se střešní krytinou z "kanadského šindele". Na objektu je
osazen bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou provedeny z materiálu LINDAB a z plechu
pozinkovaného. Venkovní omítky jsou hladké s nátěrem. Okna jsou plastová, stejně jako
vstupní dveře. Do nadzemní části vedou 2 vchody, z pravé strany je vstup do ubytovací
části, která je propojena i s částí restaurační, z levé strany je vstup do restaurace. Z boční
strany je samostatný vstup pro zásobování kuchyně a samostatný vstup do sklepa. Na domě
je proveden kamenný sokl jako součást zdiva. Objekt je situován v přímém sousedství lázní,
do lázeňského areálu a je přístupný lávkou přes říčku Staříč, která objekt odděluje od
lázeňského areálu. V sousedství předmětného hotelu se nacházejí lázeňské domy
"PETRUŠKA" a "MARTA" (cca 30 m). Penzion je udrţovaný a v době místního šetření
nevykazoval ţádné závaţné vady, poruchy apod. (mimo porušené izolace proti zemní
vlhkosti a mimo odpadnuté venkovní omítky pod pozednicí nad vstupem do ubytovací části).
Původní objekt byl postaven v období roku 1930, v období mezi rokem 1990 a 2000 byl cca
ze 60 % přistavěn a nadstavěn, tyto práce byly ukončeny v r. 2000.
Příslušenství tvoří přípojky inţenýrských sítí, předloţené schody, zpevněné plochy.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Předmětné nemovitosti jsou vhodné pro sluţby v ubytování a v restaurační činnosti.
Objekt je veden v katastru nemovitostí jako rodinný dům. Tento stav neodpovídá skutečnosti,
protoţe objekt slouţí jako ubytovací zařízení s restaurační částí a kuchyní. Nejedná se o
rodinný dům ani objekt bydlení (v objektu se v současné době ţádný byt nenachází). Podle
sdělení majitele byl objekt po přestavbě v r. 2000 zkolaudován (změna uţívání stavby),
avšak na katastrálním úřadě nebylo poţádáno o zápis této změny do evidence. Znalci nebyl
tento dokument k nahlédnutí doloţen, protoţe v den místního šetření jej vlastník u sebe
neměl.
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní
znalec Ing. Václav Hoplíček.
Podrobnější
informace
získáte
u
společnosti
EURODRAŢBY.CZ
a.s.,
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz,
případně při prohlídkách.
Na předmětu draţby váznou tato práva:
- Zástavní právo smluvní - k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č. 848-0012-06 do
celkové výše Kč 4.450.000,- s příslušenstvím a veškerých budoucích pohledávek, aţ do
celkové výše Kč 4.450.000,-, které jí mohou vzniknout od 27.01.2006 do 28.2.2026, pro
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 27.01.2006. Právní účinky vkladu
práva ke dni 06.02.2006.
Na předmětném LV je dále uvedeno:
- Podán návrh na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zástav.práva – Oznámení o
podání návrhu na naříz.výkonu rozh.zřízením soudc.zást.pr.Okresního soudu v Jeseníku 9E 57/2010 ze dne 30.06.2010
Zástavní právo, zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu draţby neovlivňuje
hodnotu předmětu draţby, protoţe v souladu s § 58, odst.1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném
znění s přechodem vlastnictví k předmětu draţby zaniká.
Údaje v Draţební vyhlášce o předmětu draţby, zejména pak o popisu stavu předmětu
draţby a o právech a závazcích na předmětu draţby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.
Cena předmětu draţby:
Cena předmětu draţby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Václav Hoplíček, Severovýchod 850/43, 789 01 Zábřeh, jako soudní
znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ostravě dne 6.4.1984, č.j. Spr. 2011-84 pro
základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne 6.9.2010
posudek s číslem 6387-129/2010 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to
na 5.330.000,- Kč
Bod 4.
Prohlídka předmětu draţby:
Prohlídka předmětu draţby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
26. října 2010, v 11:00 hod.
2. termín dne
11. listopadu 2010, v 11:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem draţby.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět draţby v drţení nebo nájmu, neumoţní
řádnou prohlídku předmětu draţby, bude prohlídka provedena v rámci moţností.
Bod 5.
Nejniţší podání činí 2.670.000,- Kč
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci draţby činí svá podání v Korunách českých.
Bod 6.
Draţební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet draţebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční
banky a.s., variabilní symbol : v případě, ţe účastníkem draţby je fyzická osoba – rodné
číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den draţby. Dokladem o
sloţení draţební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o
odepsání částky ve výši draţební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného
účtu,
b) v hotovosti v místě a v den konání draţby před jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám draţebníka na adrese U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 (po
předchozí domluvě),
d) formou bankovní záruky za zaplacení draţební jistoty. Účastník draţby je povinen ve
lhůtě pro sloţení draţební jistoty předat draţebníkovi originál záruční listiny. Záruční
listina musí obsahovat prohlášení banky, ţe uspokojí bez výhrad a námitek věřitele
(draţebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliţe draţebník písemně oznámí bance, ţe dluţník
(vydraţitel) zmařil draţbu. Záruční listina nesmí obsahovat ţádná ujednání, která by
jakýmkoliv způsobem omezila draţebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani
nesmí obsahovat ţádná ujednání, která by ukládala draţebníkovi jakékoliv povinnosti,
vyjma povinnosti oznámit bance zmaření draţby dluţníkem, jako jsou předchozí výzvy
apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umoţňovalo bance vznést jakékoliv
námitky či výhrady, vyjma námitky, ţe oznámení o zmaření draţby bylo učiněno aţ po
platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po
skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Draţebník bude v záruční listině označen
následovně : EURODRAŢBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, IČ: 25023217.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na
území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Vrácení draţební jistoty:
Účastníkům draţby, kteří se nestanou vydraţiteli, a sloţili draţební jistotu na účet, se vrací
draţební jistota bankovním převodem na účet, z kterého draţebník jistotu obdrţel, případně
na účet, který účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do draţby”, a to do třech
pracovních dnů ode dne konání draţby. V případě bankovní záruky vrátí draţebník záruční
listiny a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li draţební jistota sloţena na účet, vrátí
draţebník účastníkovi draţby, který předmět draţby nevydraţil, sloţenou draţební jistotu bez
zbytečného odkladu po skončení draţby.
Lhůta pro úhradu draţební jistoty začíná dnem 15.10.2010 a končí zahájením draţby.
Účastník draţby je povinen doloţit při zápisu do draţby svou totoţnost, doloţit sloţení
draţební jistoty a doloţit své čestné prohlášení, ţe není osobou, vyloučenou z draţby,
popř. své oprávnění jednat za účastníka draţby.
Zastupování účastníka draţby:
účastník draţby se můţe dát v draţbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

EURODRAŽBY.CZ a.s.

4

Dražební vyhláška

EURODRAŽBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz
Bod 7.
Draţební jistota a její příslušenství se započítá vydraţiteli na cenu dosaţenou vydraţením.
Zbývající část ceny dosaţené vydraţením je vydraţitel povinen do 10 dnů od skončení
draţby uhradit draţebníkovi. Vydraţitel můţe provést úhradu ceny dosaţené vydraţením
bankovním převodem ve prospěch účtu draţebníka č.ú. 43-3332660287/0100 (variabilní
symbol: v případě, ţe vydraţitelem je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ),
nebo poštovní poukázkou.
Byla-li vydraţitelem sloţena draţební jistota ve formě bankovní záruky, je vydraţitel povinen
uhradit cenu dosaţenou vydraţením v plné výši v termínu její splatnosti, draţebník je pak
povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydraţiteli záruční listiny.
Cenu dosaţenou vydraţením nelze uhradit započtením, rovněţ platba směnkou je
nepřípustná.
Uhradí-li vydraţitel cenu dosaţenou vydraţením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu draţby k okamţiku udělení příklepu. V opačném případě je draţba
zmařena a draţební jistota sloţená vydraţitelem včetně jejího příslušenství se pouţije na
náklady zmařené draţby. Koná-li se opakovaná draţba, zúčtuje se zbývající část draţební
jistoty na náklady opakované draţby. Po úhradě nákladů draţby a opakované draţby se
zbývající část vrátí vydraţiteli, který způsobil zmaření draţby. Vydraţitel, který způsobil
zmaření draţby, je povinen na výzvu draţebníka uhradit tu část nákladů draţby, kterou
nepokrývá draţební jistota jím sloţená; to platí i pro náklady opakované draţby konané v
důsledku zmaření předchozí draţby vydraţitelem.
Bod 8.
Osoby, které mají k předmětu draţby předkupní právo, jsou povinny doloţit draţebníkovi své
právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení draţby. Jinak je nelze
v draţbě uplatnit.
Draţební věřitelé mohou u draţebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustan. § 45 zák.
č. 26/2000 Sb., čímţ není dotčeno ustan. § 57 zák. č. 26/2000 Sb.
Bod 9.
Přihlášené pohledávky draţebních věřitelů:
Česká spořitelna, a.s. ve výši 5.413.139,35,- Kč k datu 30.11.2010.
Bod 10.
Jestliţe nabyl vydraţitel vlastnictví k předmětu draţby, dle § 53 zák. č. 26/2000 Sb je
draţebník povinen předat vydraţiteli předmět draţby a listiny, které osvědčují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem draţby nebo osvědčují jiná práva vydraţitele vůči
předmětu draţby. Předání předmětu draţby proběhne nejpozději do jednoho měsíce od data
úhrady ceny dosaţené vydraţením. Bývalý vlastník je povinen po předloţení potvrzení o
vlastnictví a doloţení totoţnosti vydraţitele bez zbytečného odkladu předat vydraţiteli
předmět draţby. O předání předmětu draţby bude sepsán ”Protokol o předání předmětu
draţby”, který podepíše draţebník, bývalý vlastník a vydraţitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu draţby nese vydraţitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draţebníka.
Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na www.eurodrazby.cz .
V případě, ţe vydraţitel sloţil draţební jistotu na účet (podrobnosti v Bodu 6.),
draţebník mu z nákladů na předání předmětu draţby poskytne slevu ve výši 30%
z ceny bez DPH.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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EURODRAŽBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz
Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází z jejího drţitele na vydraţitele dnem předání
předmětu draţby, týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost za škodu způsobenou
v souvislosti s předmětem draţby. Je-li vydraţitel v prodlení s převzetím předmětu draţby,
nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydraţitel.
Bod 11.
Veškerá práva a povinnosti draţebníka, účastníků draţby i dalších osob, které budou na
draţbě přítomny či jejichţ práva budou provedením draţby dotčena, v této ”Draţební
vyhlášce” neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a zákony
souvisejícími.
Tato draţební vyhláška byla sepsána ve 20 stejnopisech, z nichţ jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby draţebníka a po jednom vyhotovení zašle draţebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 43 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.
V Praze, 27. září 2010
draţebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.

………………………………………………
Michaela Paurová
zmocněnec

EURODRAŽBY.CZ a.s.
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