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DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA
vyhotovená dle § 43 zák.č. 26/2000 Sb.
Č. j: 199/2011-N

Bod 1.
Touto ”Draţební vyhláškou” se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby
se stanovuje na 27. září 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 Ing. Petra Fišiová a Jana Filipová
Dluţník a vlastník předmětu draţby:
Nyiri Milan, nar. dne 30.04.1962, trvale bytem Rousměrov 1, 591 01 Ţďár nad Sázavou 1
Zástavce předmětu draţby:
Šotola Jaroslav, nar. dne 10.11.1955, trvale byte, Ţiţkova 231/3, 591 01 Ţďár nad Sázavou
a Šotolová Jarmila, nar. dne 24.01.1958, trvale bytem Rousměrov 1, 591 01 Ţďár nad
Sázavou
Bod 3.
Označení předmětu draţby:
St. parcela č. 6/1
o výměře 393 m2
zastavěná plocha a nádvoří
St. parcela č. 6/2
o výměře 106 m2
zastavěná plocha a nádvoří
St. parcela č. 6/3
o výměře 51 m2
zastavěná plocha a nádvoří
St. parcela č. 7/1
o výměře 2197 m2 zastavěná plocha a nádvoří
St. parcela č. 7/2
o výměře 50 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Parcela p.č. 6/1
o výměře 281 m2
zahrada
Parcela p.č. 6/2
o výměře 132 m2
zahrada
Parcela p.č. 6/3
o výměře 32 m2
zahrada
Parcela p.č. 6/4
o výměře 392 m2
zahrada
Parcela p.č. 7/1
o výměře 32 m2
zahrada
Parcela p.č. 7/2
o výměře 1335 m2 zahrada
Parcela p.č. 7/3
o výměře 43 m2
zahrada
Budova Rousměrov č.p. 1 rod.dům
stojící na St. parcele č. 7/1
Budova Rousměrov č.p. 34 rod.dům
stojící na St. parcele č. 7/2
Budova bez čp/če bydlení
stojící na St. parcele č. 6/1
Budova bez čp/če bydlení
stojící na St. parcele č. 6/3
Zapsané na LV č. 70, pro k.ú. Rousměrov, obec Rousměrov, okres Ţďár nad Sázavou, u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu – KP Velké Meziříčí.
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Popis předmětu draţby:
Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost v obci Rousměrov, okres Ţďár nad
Sázavou.
Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, která se nachází při státní silnici I/37 procházející
obcí Rousměrov v bývalém okrese Ţďár nad Sázavou, a to po pravé straně při příjezdu do
obce ve směru od Křiţanova. Tato zemědělská usedlost byla v socialismu uţívána místním
statkem, a to jednak k zemědělským účelům a téţ v nynější ubytovně jiţ byly tehdy 2-3 byty.
K datu ocenění se nyní jedná o nemovitost volnou, nevyuţívanou. Nemovitosti čp.1 a čp.34
spolu tvoří včetně vstupních dřevěných vrat a vrátek ve zděném uličním plotu uzavřený
čtvercový areál. Po levé straně za vstupem plotovými vraty do areálu se nachází rodinný
dům čp.34 na stp.7/2, na něhoţ v prodlouţení sedlové střechy navazuje dle evidence v KN
rodinný dům čp.1 na stp.7/1. Ve skutečnosti však na rodinný dům čp.34 navazuje dle
posledního uţití v levém bloku hospoda, dále sedlovna, nedokončené sociální zařízení a
konírna - maštal pro 8 koní. V zadním bloku se nachází od leva přípravna chléva, bývalý
chlév, a tzv. klubovna, v pravém bloku se nachází stodola, v přední části nalevo od vrat se
nachází ubytovna se 6 ubytovacími pokoji, a v rohu před stodolou je původní byt - tj. obytná
část čp.1. Objekty čp.1 a 34 jsou napojeny vrchním vedením na veřejný rozvod elektřiny,
voda je z veřejného vodovodu, zemní plyn z rozvodu STL v obci, odkanalizování je do jímky
na vyváţení. Dle evidence v KN jsou předmětem draţby ještě budova bydlení bez čp/če na
p.p.č.st. 6/1 a budova bydlení bez čp/če na p.p.č.st. 6/3. Ve skutečnosti se však na pozemku
p.č.st.6/3 ţádná stavba nenachází, na pozemku p.č.st.6/1 se nachází kamenný zemní sklep
tj. zavalená stavba, kterou k datu ocenění byla nepřístupná z důvodu trvale zvýšené hladiny
spodní vody. Objekt dle sdělení vlastníka je však při čerpání vody, které je umoţněno
pomocí jímky ve sklepě a čerpadla, uţivatelný ke svém účelu - tj. jako zemní sklep (slouţil
pro hospodu).
Popis nadzemních staveb:
Stavby v levém bloku tj. rodinný dům čp.34, hospoda v čp.1, sedlovna a nedokončené
sociální zařízení jsou přístupné z přestřešené terasy (v prodlouţení sedlové střechy objektu)
o šířce 2,51m délce 28,61m, výšky 1,24m nad přilehlým terénem, opatřené dřevěným
zábradlím mezi dřevěnými sloupy. Jedná se o objekty přízemní, s půdním prostorem pod
sedlovou střechou, opatřenou bleskosvodem, s masivního převáţně smíšeného zdiva
(kámen, cihla). Výška hřebene je 9,20m měřeno u štítu budovy, výška střechy u pozednice je
5,25m.
1) rodinný dům čp. 34 - jedná se o přízemní částečně podsklepenou stavbu zaloţenou na
kamenných základech bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo obvodové je smíšené - cihelné i
kamenné, strop je s rovným podhledem. Sedlová střecha je krytá taškovou pálenou krytinou,
klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná, částečně narušená,
dveře jsou hladké, okna plastová. Podlahy jsou betonové, v koupelně je ker.dlaţba, vytápění
je ústřední, plynové společné i pro hospodu v čp.1. Je provedena světelná i motorová
elektroinstalace, 2* el.boiler - společné i pro hospodu, sprcha je vyzděná, WC combi,
umyvadlo. Prostory bytu v čp.34 jsou přístupné přes prostory hospody v čp.1. Dispozičně
objekt obsahuje: pokoj 15,23m2, chodba 7,44m2, předsíň + sprcha 1,62m2, WC 1,88m2,
pokoj 6,80m2, pokoj 5,19m2, chodba 3,96m2, chodba 3,85m2, předsíň 2,37m2, WC 1,95m2,
tj. celkem 50,29 m2 PP. Sklep má 24,18m2 a je světlé výšky 1,72m.
2) Hospoda v čp.1 - přízemní stavba na kamenných základech s masívními zdmi o tl. 90100cm (kámen, cihla), s dřevěnými stropy s heraklitovým obloţením. Střecha je sedlová s
taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozink. plechu. Omítky jsou vápenné, vnitřní
obklady jsou na WC. Dveře jsou hladké, okna plastová, 1 ks špaletová, podlahy jsou
keramické dlaţby. Vytápění je společné ústřední plynové s rodinným domkem čp. 34, TUV je
společné ze 2 el.boilerů s rodinným domkem, 2* WC , umyvadlo, výlevka, nerez.dřez. Světlá
výška místností je 2,6m. Dispozičně objekt obsahuje: zelen. sklad 3,96m2, chodba 3,75m2,
úkl. komora 1,24m2, kuchyně 14,70m2, přípravna kuchyně 2,40m2, restaurace 40,76m2,
WC 2,10m2, WC 2,10m2, chodba 3,17m2, tj. celkem 74,18m2 PP.
EURODRAŽBY.CZ a.s.

2

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
3) Sedlovna - přízemní zděná stavba s masivními stěnami tl.cca 1m, strop je klenutý,
střecha sedlová s taškovou krytinou. Vnitřní omítky jsou vápenné, fasáda je vápenná. Dveře
jsou svlakové, okno plastové, podlaha je původní umělá kamenná dlaţba. Vytápění je 1ks
radiátor (zdroj tepla je společný i pro hospodu a rod.dům čp.34), elektroinstalace je světelná.
Dispozičně objekt obsahuje: sedlovna 13,87m2, chodba 5,62m2, tj. celkem 19,49m2.
4) Nedokončené sociální zařízení - jedná se o bývalé prostory zem. usedlosti, které
současný vlastník chtěl přestavět jako sociální zařízení. V r. 2009 provedl vestavbu pomocí
příček z pórobetonových tvárnic HEBEL, příčky jsou neomítnuté, rozvody elektroinstalace
nejsou provedeny, jen rozvod vody v plastu, odpady, betonové podlahy, původní klenuté
stropy. Dispozičně objekt obsahuje chodbu, sprchové kouty, WC, celkem 37m2 PP.
5) Maštal - prostory zrekonstruované pro ustájení 8 koní (ocelová konstrukce boxů, dřevěné
obloţení). Jedná se o přízemní masivní stavbu s klenutým stropem, sedlová střecha je krytá
taškovou krytinou, podlaha je betonová. Je provedena světelná elektroinstalace, studená
voda je zavedena. Okna jsou ocelová, jednoduchá, vápenné omítky jsou vnitřní i vnější.
Objekt obsahuje dispozičně přípravnu krmení 23,06m2 a stáj - maštal 93,22m2, tj. celkem
116,28m2.
Stavby v zadním bloku (chlévy + klubovna) jsou přízemní stavby s půdním prostorem pod
sedlovou střechou přístupným vnitřním dřevěným schodištěm v tomto bloku. Výška hřebene
je 8,40m, výška střechy u pozednice je 5,1m. V půdní nadezdívce jsou 2 shozy pro seno.
1) Bývalý chlév má kamenné základy, obvodové stěny tvoří kamenné pilíře s cihelnými
dozdívkami stěn, strop je dřevěný trámový, podhled je prkenný. Klempířské prvky jsou z
pozink. plechu, dveře jsou svlakové dřevěné, podlaha betonová. Je provedena světelná
elektroinstalace, chlévem prochází přívod vody do vedlejší klubovny. Jedná se o dlouhodobě
nevyuţívaný objekt, který dispozičně obsahuje: přípravnu chléva 34,85m2, býv.chlév
88,74m2, tj. celkem 123,59m2.
2) Klubovna - přízemní stavba s půdním prostorem pod sedlovou střechou mezi bývalým
chlévem a stodolou v pravém bloku slouţila pro hosty ubytovny. V r. 2010 byla vyuţívána i
jako hospoda. Strop je dřevěný, se dřevěným podhledem, dveře jsou masivní dřevěné, okna
jsou dřevěná jednoduchá. Podlaha je betonová, vytápění je krbovou vloţkou. Je provedena
světelná elektroinstalace, omítky jsou vápenné. Před vstupem do klubovny je malý dřevěný
otevřený přístřešek. Dispozičně objekt obsahuje klubovnu 96,70m2.
V pravém bloku se nachází stodola. Jedná se o stavbu dřevěné konstrukce - roubenou, se
sedlovou střechou, bez stropní konstrukce, bez omítek, se svlakovými vraty. Osvětlení
stodoly je světlíkem ve střeše, podlahu tvoří mlat. Je zavedena světelná elektroinstalace,
klempířské prvky jsou z pozink. plechu. Objekt je bez jiného vybavení. Stodola má výšku
hřebene 8,60m, výšku střechy u pozednice 4,20m. Stodola je rozdělena dřevěnou příčkou na
2 skladové prostory o PP 74,69m2 a 23,78m2, tj. celkem 308,47m2.
V přední části areálu nacházející se podél státní silnice se nachází jednak obytná část čp.1 byt velikosti 2+1 s příslušenstvím, a ubytovací prostory tj. celkem 6 ubytovacích pokojů
přístupných dvěma vstupy zevnitř areálu (po 3 pokojích v kaţdém ze vstupů). Byt velikosti
2+1 je podsklepen - jedná se o vlhký sklep sv.výšky 1,73m.
1) Obytná část čp.1 - byt 2+1 je zděná přízemní, částečně podsklepená stavba s vápennými
omítkami. Zdivo je smíšené, střecha je sedlová s taškovou krytinou. Vytápění bytu je
ústřední, kotlem na tuhá paliva (společný i pro ubytovnu). Je provedena světelná i motorová
elektroinstalace. Vybavení tvoří akrylátová vana, umyvadlo, WC combi, el.boiler. Okna jsou
plastová, dveře hladké plné, vnitřní obklady jsou bělninové v koupelně i na WC. Prostory
v bytě jsou nyní nevyuţívané, jsou částečně vlhké. Dispozičně byt obsahuje: chodba
6,86m2, pokoj 17,68m2, WC 1,74m2, koupelna 5,92m2, komora 2,09m2, pokoj 17,76m2,
kuchyň 15,65m2, tj. celkem 67,70m2. Sklep pod bytem obsahuje dva sklepní prostory o PP
21,27m2 a 22,40m2, tj. celkem 43,67m2, sklep má světlou výšku 1,73m a je trvale vlhký.
2) Ubytovna - přízemní zděná stavba napravo za vstupem do bývalého statku se sedlovou
střechou. Zdivo je smíšené, strop hurdiskový, krytina je pálená tašková. Klempířské prvky
jsou z pozinkovaného plechu, vápenné omítky jsou vnitřní i vnější. V ubytovacích pokojích
jsou sprchy, WC combi, umyvadla, dveře hladké plné, ocelové zárubně, okna plastová.
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Podlahy v pokojích jsou koberce, jinak ker. dlaţby, 3* el.boiler, kuch. linka je společná pro
všechny pokoje, i pro byt, stejně jako kotel na tuhá paliva pro ústřední topení.
Dispozičně ubytovna obsahuje:
přední část - ub. pokoj č.3 - WC 1,39m2, sprcha +umyvadlo 2,52m2, pokoj 9,36m2, tj. celkem 13,51m2
- ub. pokoj č.2 - WC 0,91m2, sprcha 2,09m2, pokoj 14,47m2, předsíň 1,42m2, tj. celkem
19,19m2
- ub. pokoj č.1 - WC mimo pokoj 1,31m2, sprcha 1,09m2, pokoj 11,74m2, tj. celkem 14,14m2
- společná chodba 5,95m2
zadní část:
- ub. pokoj č.5 - WC 0,97m2, sprcha 1,86m2, pokoj 14,59m2, předsíň 1,28m2, tj. celkem
18,70m2
- ub. pokoj č.4 vyuţívaný jako společná kuchyňka - WC 2,27m2, pokoj 10,12m2, tj. celkem
12,39m2
- ub. pokoj č. 6 - WC 1,38m2, sprcha 3,18m2, pokoj 11,66m2, tj. celkem 16,22m2
- spol. chodba 4,59m2, spol. chodba 6,65m2, tj. ubytovna má (obě části) 111,34m2 PP
Předmětné nemovitosti jsou stavby neznámého stáří (dle pouţitých konstrukcí cca z konce
19.století), zřejmě postupně dostavované i přestavované (mimo stodoly). Prostory penziónu ubytovny byly stávajícím vlastníkem upraveny do nynější podoby v r.2008, obdobně
klubovna byla do nynějšího stavu upravena stávajícím vlastníkem v letech 2009-2010.
Ubytovna je tak ihned uţivatelná. Byt čp.1 je téţ ihned obyvatelný, ovšem je nutno větráním
a vytápěním odstranit částečnou vlhkost na stěnách. Prostory hospody jsou téţ ihned
uţivatelné, je však nutno provést vybavení technologií (výčep). Byt v čp.34 je téţ obyvatelný
po drobných stavebních úpravách. Maštal je uţivatelná ihned, obdobně sedlovna je
vyuţitelná. Soc. zařízení nedokončené v prostoru mezi sedlovnou a maštalí je nutno
dokončit (zař.předměty chybí, rozvody elektro, omítky, dveře).
Prostory uvnitř areálu - dvůr - tvoří převáţně travnatá plocha, částečně podél bývalých
chlévů se nachází ţivičná zpevněná plocha navazující na přestřešenou terasu u maštale. Je
zde i ohrada s trubkovým zábradlím. Před přístřeškem u levého bloku je betonová zpevněná
plocha. Odhadci nebyly při místním šetření doloţeny ţádné doklady dokladující povolený
způsob vyuţití nemovitosti, tj. ani ţádné stavební povolení či kolaudační rozhodnutí event.
souhlas orgánu hygienické ochrany.
Celková výměra pozemků činí 5044m2, z toho jako zastavěné plochy jsou vedeny pozemky
o výměře 2797m2 a jako zahrady pozemky o výměře 2247m2. Evidence v KN je k.ú.
Rousměrov vedena mimo jiné v tzv. nedigitalizovaném území, lze předpokládat po provedení
digitalizace jak úpravu zákresu staveb i pozemků v katastrální mapě, tak i drobné změny
výměr pozemků.
Nájemní vztahy:
Pozemky p.č.6/1 zahrada o výměře 281m2, p.č. 6/2 zahrada o výměře 132m2 a p.č.6/3
zahrada o výměře 32m2 jsou pronajaty. Jedná o pozemky vně staveb postavených na
pozemcích p.č.st. 7/1 a st.7/2 tj. čp.1 a čp.34.
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní
znalec Ing. Jiří Novák.
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 do celkové výše 5.700.000,- Kč s
příslušenstvím a veškeré budoucí pohledávky aţ do celkové výše 5.700.000,- Kč, které
vzniknou od 27.03.2008 do 31.07.2028 pro Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se
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sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Smlouva o zřízení zástavního práva podle
obč.z. ze dne 27.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.03.2008.
- Nařízení exekuce Původní JPV vytvořen na prac.: Katastrální úřad pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Ţďár nad Sázavou na základě listin: Okresního soudu ve Ţďáru nad
Sázavou 12EXE-1149/2011-13.
V části D Jiné zápisy je dále uvedeno:
- Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne 8.6.2011.
Pohledávka ve výši 3.219,- Kč a příslušenství pro VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., nám.
Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice 1, IČO: 61860981. Exekuční příkaz o
zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Brno –
město, Mgr. Jaroslav Homola 030 EX-2317/2011 -12 ze dne 08.06.2011.
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. Jiří Novák, Antonína Dvořáka 483, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako soudní
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.2.1995 pod č.j.
Spr. 2696/94 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro obor
stavebnictví, stavební odvětví různá se specializací rozpočtování staveb a vypracoval dne
30.6.2011 posudek s číslem 3518-78/2011 a ocenil předmět na částku v místě a čase
obvyklou a to na 4.000.000,- Kč
Bod 4.
Prohlídka předmětu draţby:
Prohlídka předmětu draţby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
30. srpna 2011, v 11:00 hod.
2. termín dne
6. září 2011, v 11:00 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
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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(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 1.8.2011 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.
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.
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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 6.617.106,02,- Kč k datu 27.9.2011
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.
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, 27. července 2011
draţebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.

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