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: 163/2011-N
Bod 1.
Touto ”Draţební vyhláškou” se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby
se stanovuje na 30. srpna 2011, 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 11:30 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 Filip Hlaváček a Petra Pospíšilová
Dluţník a vlastník předmětu draţby:
Jesinvest s.r.o., IČO: 277 36 377, se sídlem Rybničky 512, 760 01, Zlín
Zástavce předmětu draţby:
Svačina František, nar. dne 17.07.1944 a Svačinová Jiřina, nar. dne 09.10.1943, oba trvale
bytem Jesenická 327, 790 81 Česká Ves
Bod 3.
Označení předmětu draţby:
 Parcela č. 862/1
o výměře 1199 m2 zastavěná plocha a nádvoří
 Parcela č. 862/3
o výměře 53 m2
ostatní plocha
 Parcela č. 862/5
o výměře 58 m2
ostatní plocha
 Parcela č. 863
o výměře 321 m2
ostatní plocha
 Parcela č. 868/4
o výměře 58 m2
ostatní plocha
 Parcela č. 868/5
o výměře 176 m2
ostatní plocha
 Budova Jeseník č.p. 156 výroba
stojící na parcele č. 862/1
zapsané na LV č. 3722, pro k.ú. Jeseník, obec Jeseník, část obce Jeseník, okres Jeseník, u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj – KP Jeseník.
Popis předmětu draţby:
Jedná se o komerční objekt se 3.NP v obci Jeseník, okres Jeseník.
Město Jeseník je významným lázeňským městem, které má cca 12.000 obyvatel. Město leţí
na trase silnice I.tř. č. 44 Polsko-Šumperk a dále směr Olomouc. V místě je městská
hromadná doprava a je napojení na ţeleznici Gluchołazy-Šumperk. Nejbliţší správní
centrum je město samé.

EURODRAŽBY.CZ a.s

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
Předmětná nemovitost je situovaná na ul. Husova v docházkové vzdálenosti centrální části
obce Jeseník. Okolní zástavbu tvoří převáţně objekty bytových a rodinných domů, nedaleko
ve vzdálenosti cca 200 m je zastávka MHD. Z pohledu nemovitosti se jedná o polohu velmi
dobrou, protoţe je z centra obce dopravně dobře dostupná a to jak pěšky, tak osobní
dopravou. Pro obec byl schválen územní plán v r. 1991 a podle něho je nemovitost situována
v současném zastavěném území v plochách se smíšenou zástavbou.
Jedná se o výrobní objekt č.p. 156 umístěný na pozemku parc.č. 862/1 v k.ú. a obci Jeseník.
Jedná se o objekt sloţený z několika vzájemně stavebně a provozně propojených částí. Má
3 nadzemní podlaţí a částečné podzemní podlaţí, kde je kotelna se zázemím. Objekt byl
realizován v tradiční technologii v r. 1880 jako součást textilní firmy. Po druhé světové válce
byl objekt vyuţíván jako skladový a administrativní objekt firmy Moravolen. Následně v r.
1988 byla provedena celková přestavba a rekonstrukce objektu pro další vyuţití jako objekt
školy slouţící SOU textilnímu. V r. 1996 po převedení objektu na nové vlastníky byl objekt
bez dalších podstatných stavebních úprav vyuţíván pro potřeby textilní výroby. Příjezd k
objektu je po zpevněné obsluţné komunikaci. Tvar pozemku je nepravidelný, převýšení
terasy svahu je vyuţito k přístupu do plynové kotelny ze spodní úrovně upraveného terénu.
Objekt je napojen na všechny inţenýrské sítě včetně plynovodu. Vedlejší stavby objektu tvoří
nevyuţitý objekt původní kotelny a vedlejší objekt kamenného skladu situované na pozemku
parc.č. 862/1.
Výrobní objekt na parc.č. 862/1
Výrobní objekt tvoří severní křídlo stavby čp. 156 na pozemku parc.č. 862/1 a je stavebně a
provozně propojený s ostatními částmi této nemovitosti. Jedná se o objekt se třemi
nadzemními podlaţími a valbovou střechou realizovaný v r. 1880. V r. 1988 byla provedena
zásadní rekonstrukce objektu s výměnou všech částí prvků krátkodobé ţivotnosti a v r. 1993
oprava fasády včetně venkovních obkladů. Objekt byl dříve vyuţíván pro textilní výrobu, k
datu ocenění je bez vyuţití. Základy jsou betonové bez izolace, nosná konstrukce je masivní
zděná tl. 65 aţ 95 cm s pomocnými ocelovými sloupy a průvlaky v 1.NP a 2.NP a dřevěnými
sloupy ve 3.NP. Střecha je valbová s dřevěným krovem a plechovou krytinou, stropní
konstrukce je s rovným podhledem. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného
plechu, vnitřní a vnější omítky jsou vápenné hladké. U severní fasády je venkovní ocelové
poţární schodiště. Dveře jsou kovové a dřevěné, plné popř. prosklené, okna jsou dřevěná
zdvojená. Povrchy podlah jsou s cementovým potěrem, PVC a teracovou dlaţbou, vytápění
je ústřední teplovodní centrální. Elektrorozvody jsou 220/380 V, bleskosvod, rozvody
stlačeného vzduchu a páry, slaboproud. Dispoziční řešení zahrnuje v jednotlivých podlaţích
volné výrobní prostory pro textilní výrobu. Přístup do jednotlivých podlaţí je přes spojovací
krček v J-V části objektu, ve kterém je kromě vertikálního schodiště a nákladního výtahu
přístup k sociální zázemí v sociálním přístavku. Technický stav objektu je průměrný, objekt je
se standardní běţnou údrţbou.
Sociální přístavek na parc.č. 862/1
Sociální přístavek tvoří jihozápadní křídlo nemovitosti čp. 156 na pozemku parc.č. 862/1 a je
stavebně a provozně propojený s ostatními částmi této stavby. Jedná se o objekt se třemi
nadzemními podlaţími a valbovou střechou realizovaný v r. 1880. V r. 1988 byla provedena
zásadní rekonstrukce objektu s výměnou všech částí prvků krátkodobé ţivotnosti a v r. 1993
oprava fasády včetně venkovních obkladů. Objekt není k datu ocenění vyuţíván, před tím
slouţil jako sociální a administrativní zázemí výrobního objektu. Pro uţívání je rozdělen
příčkami převáţně na střední chodbu s bočními místnostmi kanceláří z jiţní strany a
sociálním zázemím ze severní strany, které slouţí oběma hlavním objektům. Základy jsou
betonové bez izolace, nosná konstrukce je masivní zděná tl. 65 aţ 95 cm s pomocnými
ocelovými sloupy a průvlaky v 1.NP a 2.NP a dřevěnými sloupy ve 3.NP. Střecha je valbová
s dřevěným krovem a plechovou krytinou, stropní konstrukce je s rovným podhledem.
Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, vnitřní a vnější omítky jsou
vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady jsou v sociálním zázemí a částečně dřevěné v
kancelářích. Dveře jsou kovové a dřevěné, plné popř. prosklené, okna jsou dřevěná
zdvojená. Povrchy podlah jsou s cementovým potěrem, PVC a keramickou dlaţbou.
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Vytápění je ústřední teplovodní centrální, elektrorozvody jsou 220/380 V. Vnitřní vybavení
tvoří pisoáry, záchody, umývadla, sprchy, výlevky a sporáky. Dispoziční řešení zahrnuje v
1.NP vstup, halu, sociální zázemí a prodejnu. Ve 2.NP halu, chodbu, kanceláře, zasedací
místnost, klubovnu, příruční sklady, šatny, sociální zázemí, a umývárny. Ve 3.NP halu,
chodbu, kanceláře, zasedací místnosti, příruční sklady, šatny, sociální zázemí, a umývárny.
Přístup do jednotlivých podlaţí je přes spojovací krček v J-V části objektu, ve kterém je
kromě vertikálního schodiště i nákladní výtah nosnosti 1.000 kg. Další tříramenné schodiště
je v sousední budově jiného vlastníka u západního průčelí objektu. Technický stav objektu je
průměrný, objekt je se standardní běţnou údrţbou.
Spojovací krček na parc.č. 862/1
Spojovací krček stavebně a provozně propojuje výrobní objekt a sociální přístavek staveb
č.p.156 na pozemku parc.č. 862/1. Jde se o objekt se 3 ustupujícími nadzemními podlaţími,
valbovou a pultovou střechou, realizovaný v r.1880. V r.1988 byla zásadní rekonstrukce
objektu s výměnou všech částí prvků krátkodobé ţivotnosti a v r. 1993 oprava fasády včetně
venkovních obkladů. Základy jsou betonové bez izolace, nosná konstrukce je masivní zděná
tl. 45 aţ 95 cm. Střecha je valbová s dřevěným krovem a plechovou krytinou a nízká pultová
s ocelovými vazníky a plechovou krytinou. Stropní konstrukce je s rovným podhledem,
klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Vnitřní a vnější omítky jsou
vápenné hladké, dveře kovové a dřevěné, plné popř. prosklené. Okna jsou dřevěná zdvojená
a luxfery, povrchy podlah jsou s PVC a keramickou dlaţbou. Schodiště betonové je s PVC.
Vytápění je ústřední teplovodní centrální, elektrorozvody 220/380 V. Nákladní výtah je o
nosnosti 1000 kg. Dispoziční řešení zahrnuje v rozšířeném 1.NP vstup, halu, schodiště,
výtah a dílnu. Ve 2.NP a 3.NP chodbu, schodiště a výtah. Technický stav objektu je
průměrný, objekt je se standardní běţnou údrţbou.
Sklad na parc.č. st. 862/1
Objekt skladu tvoří přízemní přístavbu u severního průčelí sociálního přístavku (bez
provozního propojení) budovy čp. 156 na pozemku parc.č. 862/1, ve výškové úrovni
podzemního podlaţí kotelny, se vstupem z upraveného terénu. Jedná se o objekt s jedním
nadzemním podlaţím, bez podsklepení, s pultovou střechou realizovaný v r. 1880. V r. 1988
byl částečně opraven. Základy jsou betonové bez izolace, nosná konstrukce je z kamenného
zdiva tl. 45 cm. Střecha je pultová s dřevěným krovem a plechovou krytinou, stropní
konstrukce je s rovným podhledem. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného
plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnější omítky chybí. Dveře jsou dřevěné, okna
chybí (okenní otvory jsou zazděné). Povrchy podlah jsou s cementovým potěrem,
elektrorozvody 220 V. Dispoziční řešení zahrnuje volný skladový prostor. Technický stav
objektu je přiměřený stáří, objekt se zanedbanou běţnou údrţbou však nevykazuje stavební
poruchy, proto můţe být celková předpokládaná ţivotnost stanovena na 200 roků.
Kotelna na parc.č. 862/1
Objekt původní kotelny tvoří přístavbu u jiţního průčelí sociálního přístavku budovy čp. 156
na pozemku parc.č. 862/1. Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlaţím, bez
podsklepení, se sedlovou střechou realizovaný v r. 1948 a v r. 1980 částečně opravený.
Základy jsou betonové bez izolace, nosná konstrukce je zděná tl. 45 cm. Střecha je sedlová
s dřevěným krovem a plechovou krytinou, stropní konstrukce je s rovným podhledem. V
prostoru je technologická podlaha z ocelových roštů, která není stavebním nosným prvkem a
nepovaţuje se za strop rozdělující stavbu na dvě podlaţí. Klempířské konstrukce jsou úplné
z pozinkovaného plechu, vnitřní a vnější omítky jdou vápenné hladké. Dveře jsou dřevěné a
kovové, okna dřevěná zdvojená. Povrchy podlah jsou s cementovým potěrem,
elektrorozvody 220/380 V. V části objektu jsou čtyři plynové kotle a svislý zásobník TUV.
Dispoziční řešení zahrnuje prostor plynové kotelny, manipulační prostor s vraty do dvora a
nevyuţitý původní prostor na tuhá paliva. Technický stav objektu je průměrný, objekt je s
průměrnou běţnou údrţbou a částečnou opravou v r. 1980 a v r. 1996 při instalaci plynových
kotlů v části prostoru.
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Stavební pozemky, parkoviště - pozemky vedené v KN jako:
-zastavěná plocha a nádvořím parc.č. 862/1 o výměře 1199 m2, čp. 156,
-výroba a pozemek parc.č.863 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 321 m2.
Pozemky jsou situované v zastavěné části obce poblíţ centra. Příjezd je po zpevněné
komunikaci, terén je mírně svaţitý. V místě je moţnost napojení na všechny základní
inţenýrské sítě včetně plynovodu.
Pozemky funkčního celku - pozemky vedené v KN jako:
-ostatní plocha, zeleň parc.č. 862/3 o výměře 53 m2,
-ostatní plocha, zeleň parc.č. 862/5 o výměře 58 m2,
-ostatní plocha, zeleň parc.č. 868/4 o výměře 58 m2,
-ostatní plocha, zeleň parc.č. 868/5 o výměře 176 m2
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavebním pozemkem parc.č. 862/1 a stavbou
čp. 156. Pozemky jsou situované v zastavěné části obce poblíţ centra. Příjezd je po
zpevněné komunikaci, terén je mírně svaţitý. V místě je moţnost napojení na všechny
základní inţenýrské sítě včetně plynovodu.
U předmětných pozemků byla provedena obnova operátu.
Pozn.: Znalci nebyla umoţněna prohlídka nemovitosti!
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval znalecký
ústav CENY + ODHADY ZLÍN, s.r.o.
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. 2185/07/LCD
v celkové výši 7.000.000,- Kč s příslušenstvím a veškerých budoucích pohledávek aţ do
celkové výše 7.000.000,- Kč, které jí mohou vzniknout od 19.9.2007 do 20.9.2025 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 19.9.2007. Právní účinky vkladu
práva ke dni 20.9.2007.
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
znalecký ústav CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o., Kvítková 4703, 760 01 Zlín, jako znalecký
ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR pod č.j. 2/97-OOD dne 30.7.1997 v prvním
oddíle seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika,
s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků a jejich aktiv, nepeněţitých vkladů
do obchodních společností, nemovitostí, movitých věcí, nehmotného majetku, know-how,
cenných papírů a vypracoval dne 16.6.2011 posudek s číslem 11/2011 a ocenil předmět na
částku v místě a čase obvyklou a to na 4.000.000,- Kč
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Bod 4.
Prohlídka předmětu draţby:
Prohlídka předmětu draţby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
5. srpna 2011, ve 14:00 hod.
2. termín dne
18. srpna 2011, ve 13:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem draţby.
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 2.000.000,- 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 1.7.2011 a končí zahájením draţby.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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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.
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 6.682.958,79,- Kč k datu 30.08.2011.
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.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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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.
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, 28. června 2011
draţebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.

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