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, Fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz
Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany:
EURODRAŽBY.CZ a.s.
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
IČ: 25023217, číslo koncese: 351000-52800
zastoupená Lenka Kocumová (na základě plné moci)
(jako dražebník)
a
Ing. Jiří Kocvrlich,
se sídlem Svisle 18, P.o.box 25, 750 11 Přerov 2
ustanoven pravomocným výrokem Usnesení Krajského soudu v Brně KSBR 40 INS 76/2010
– A - 13 ze dne 08.04.2010 insolvenčním správcem dlužníka:
GUMMITEC s.r.o., 768 21 Kvasice, Tlumačovská 698, IČ: 26 232 782.
(jako navrhovatel)
uzavřely dle § 289 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v aktuálním znění

SMLOUVU O PROVEDENÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ
Č. j: 480/2010-D

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je úplatné provedení dražby dobrovolné podle ustan. § 17 a násl. zák.
č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách.
Článek II.
Předmět dražby
Navrhovatel je osobou, která je na základě zvláštního právního předpisu oprávněna předmět
dražby zcizit. Usnesením Krajského soudu v Brně KSBR 40 INS 76/2010 – A - 13 ze
dne 08.04.2010, byla prohlášena insolvence na majetek GUMMITEC s.r.o., 768 21 Kvasice,
Tlumačovská 698, IČ: 26 232 782.
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovitosti:
 St.parcela č. 29/6
o výměře 261 m2
zastavěná plocha a nádvoří
 St.parcela č. 29/13
o výměře 200 m2
zastavěná plocha a nádvoří
 St.parcela č. 29/19
o výměře 296 m2
zastavěná plocha a nádvoří
 St.parcela č. 564
o výměře 1119 m2 zastavěná plocha a nádvoří
 St.parcela č. 876
o výměře 383 m2
zastavěná plocha a nádvoří
 Parcela p.č. 151/2
o výměře 126 m2
ostatní plocha
 Parcela p.č. 151/4
o výměře 296 m2
ostatní plocha
 Parcela p.č. 1902
o výměře 166 m2
ostatní plocha
 Parcela p.č. 1939
o výměře 561 m2
ostatní plocha
 Budova Kvasice č.p. 493,
bydlení,
stojící na St. parcele č. 29/6
 Budova Kvasice č.p. 698,
jiná st.,
stojící na St. parcele č. 564
 Budova bez čp/če,
zem.stav,
stojící na St. parcele č. 29/13
 Budova bez čp/če,
zem.stav,
stojící na St. parcele č. 29/19
 Budova rozestav.
stojící na St. parcele č. 876
jak jsou tyto nemovitosti zapsané na LV č. 2117, pro k.ú. Kvasice, obec Kvasice, část obce
Kvasice, okres Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj – KP Kroměříž.
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S předmětem dražby jsou spojeny tyto práva a závazky:













Zástavní právo smluvní – k zajištění: 1) pohledávek do celkové výše 2,850.000,-Kč
s příslušenstvím, 2) veškerých budoucích pohledávek až do celkové výše 2,850.000,Kč, které mohou vzniknout do 20.6.2021, pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782. Smlouva o zřízení
zástavního práva podle obč.z. ze dne 07.09.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni
07.09.2006.
Zástavní právo smluvní – k zajištění: 1) pohledávek do celkové výše 2,850.000,-Kč
s příslušenstvím, 2) veškerých budoucích pohledávek až do celkové výše 2,850.000,Kč, které mohou vzniknout do 20.6.2021, pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova
1929/62, Praha 4, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782. Smlouva o zřízení
zástavního práva podle obč.z. ze dne 07.09.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni
07.09.2006.
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - k zajištění daňových pohledávek
ve výši 280.271,-Kč a jejich příslušenství, pro Finanční úřad v Kroměříži, Riegrovo
náměstí 3228/22, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1. Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.) vydané Finančním úřadem v Kroměříži
Čj.:-8204/2009 /320940701551 ze dne 26.01.2009. Právní moc ke dni 28.01.2009.
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - k zajištění daňových pohledávek
ve výši 110.118,-Kč a jejich příslušenství, pro Finanční úřad v Kroměříži, Riegrovo
náměstí 3228/22, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1. Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.) vydané Finančním úřadem v Kroměříži
č.j.:-20315/2009 /320940701551 ze dne 13.02.2009. Právní moc ke dni 23.02.2009.
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - k zajištění daňových pohledávek
ve výši 72.496,-Kč a jejich příslušenství -k zajištění daňových pohledávek ve výši
72.496,-Kč a jejich příslušenství, pro orgánu - k zajištění daňových pohledávek ve
výši 110.118,-Kč a jejich příslušenství, pro Finanční úřad v Kroměříži, Riegrovo
náměstí 3228/22, Kroměříž, 767 01 Kroměříž 1. Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.) vydané Finančním úřadem v Kroměříži
Čj.:-69080/2009 /320940701551 ze dne 18.05.2009. Právní moc ke dni 08.07.2009.
Nařízení exekuce - Usnesení soudu o nařízení exekuce vydané OS v Kroměříži 10
Nc-5702/2009 -9 ze dne 20.10.2009.
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí
vydaný Exekutorským úřadem v Kroměříži 122 Ex-762/2009 -7 ze dne 06.11.2009.
Článek III.
Další ujednání

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znaleckého ústavu. Znalecký ústav VEGA
UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. dne 22. 11. 2010 vypracoval posudek s číslem 4819–266/2010
a ocenil předmět na částku 1 900 000,- Kč,- Kč. Vyhotovení posudku zadal dražebník na
základě ”Smlouvy o smlouvě budoucí o provedení dražby dobrovolné.
Dražebník a navrhovatel ujednali, že výše nejnižšího podání bude činit 950.000,- Kč
Lhůta pro úhrady ceny dosažené vydražením přesahující 500.000,- Kč bude 30 dnů.
Výše odměny dražebníka a úhrada nákladů účelně dražebníkem vynaložených na materiální
a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby byla sjednána dohodou smluvních
stran a to následujícím způsobem:
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Cena dosažená vydražením v Kč

Náklady včetně odměny

Od

1 Kč

do

1 050 000 Kč (včetně)

4,99 %

více jak

1 050 000 Kč

do

2 050 000 Kč (včetně)

4,45 %

více jak

2 050 000 Kč

do

3 050 000 Kč (včetně)

3,95 %

více jak

3 050 000 Kč

do

5 050 000 Kč (včetně)

3,45 %

více jak

5 050 000 Kč

do

7 050 000 Kč (včetně)

2,95 %

více jak

7 050 000 Kč

do

více jak

10 050 000 Kč

10 050 000 Kč

(včetně)

2,45 %
1,95 %

Výše uvedené náklady na dražbu lze zvýšit pouze na základě předchozího souhlasu
navrhovatele.
Náklady na znalecký posudek ve výši 15.000,- Kč budou rozděleny mezi dražebníka a
navrhovatele rovným dílem.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Pokud nedojde k vydražení předmětu dražby ani v opakované dražbě, nese náklady
účelně vynaložené na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby
dražebník. To platí pouze v případě, že v opakované dražbě bude sníženo nejnižší podání
minimálně o 30% oproti podání v dražbě první.
Článek IV.
Prohlášení navrhovatele
Navrhovatel bere na vědomí, že plně odpovídá za neoprávněný návrh na provedení dražby
dobrovolné. Pokud v důsledku neoprávněného provedení dražby dobrovolné z důvodů na
straně navrhovatele vznikne dražebníkovi škoda, zavazuje se navrhovatel vzniklou škodu
dražebníkovi uhradit, a to do 5-ti dnů poté, co k tomu bude dražebníkem písemně vyzván.
Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, právní závady ani
věcná břemena a že žádná třetí osoba není oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby
jakékoli právo, jímž by byl nový vlastník omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu,
k němuž je určena. Dále navrhovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné faktické, a to
ani skryté vady předmětu dražby.
Pokud bude navrhovatel v prodlení s úhradou pohledávek dražebníka, zavazuje se hradit
dražebníkovi mimo dlužnou částku za každý započatý den prodlení též smluvní pokutu ve
výši 0,05% dlužné částky. Pro výpočet výše smluvní pokuty se nepoužije složené úročení.
Článek V.
Výpovědní důvody smlouvy
Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, nebude-li
dražební vyhláška zveřejněna do 50-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo nebude-li
dražba provedena do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Výpovědní lhůta činí 10 dní a
začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
Přílohou této smlouvy jsou tyto listiny:
- kopie listin, opravňujících navrhovatele nakládat s předmětnými nemovitostmi (ověřená
kopie)
- znalecký posudek na předmět dražby (stejnopis)
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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-

výpis z listu vlastnictví na předmět dražby (ověřená kopie)
výpis z OR dražebníka (ověřená kopie)

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž navrhovatel obdrží jedno
vyhotovení a dvě jsou určena pro potřeby dražebníka.
Smluvní strany shodně prohlašují, že byla tato smlouva uzavřena podle jejich pravé a
svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
V Praze dne ………….

V …………………..dne …………..

dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

navrhovatel

………………………………………………
Lenka Kocumová
zmocněnec

………………………………………………
Ing. Jiří Kocvrlich
insolvenční správce
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