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DRAZEBNI VYHLASKA
V77Y

číslo:D I7l2019
9áy.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584l11, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním
'stříku
vedeném Krajslcým soudem v Ostravě pod sp.zr. C 10141, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných ďražeb na zák|adé koncesní listiny vydané Okresním živnostensls_ím uřadem v Olomouci dne
05.02,2007,pod čj.: oŽÚlB406l00lKr/KP, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje
podle ustanovení § 20 a ustanovení l6a zékona ě.26/2000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č. l8l20l4, o
starrovení podmínek postupu při elekfonické dražbě, na náwh nawhovatele pana Mgr. Romana Peška, IC:
420|5146, se sídlem Šantova 7l9l2,779 00 Olomouc, insolvenčníhosprávce dlužníka paní Evy Doleželové,
narozené vroce 1987, bytem Babice 68,785 01 Babice, ustanoveného usnesením Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod čj. KSOL 16 INS 122512014 (dále jen ,,navrhovatel")

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen ,,dražba")

1.

Místo. datum" čas zaháiení a ukončeníelektronické dražbv

Dražba se koná elektronicky dne 9.10.2019 prosťednictvím elekřonického dražebního systému na adrese portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájeni dražby bude provedeno prohlášením
licitátora, a to v 11:30 hodin. Ukončenídražby bude nejdříve za 30 minut tj. ve 12:00 hodin.

2.

označenía popis předmětu dražbv a ieho příslušenství.stav předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

o

SpoluvlastnickÝ podíI o velikosti 1/5 na nížeuvedenÝch nemovitÝch věcech:

-

Pozemku parc. č. St. 70 o qýměře 368 fiÝ, vedený jako zastavénáplocha
Součástíjestavba: Babice, č.p. 68, bydlení

-

Pozemku parc. č.24 o ýměře 29 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrarry zeměděls§ý půdní

a

nádvoří,

Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 70,
fond,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č, 79, v katastrálním územíBabice u
Šternberka, v obci Babice, Okres Olomouc, u Katastrálního uřadu pro OlomouckY kraj, Katastrální
pracoviště Olomouc.

Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobechjeho řešení (insolvenční
zákon), nawhovatelem dražby zalrnut do soupisu majetkové podstaty dlužnfta paní Evy Doleželové,narozené
v roce 1987, bytem Babice 68, 785 01 Babice.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou v podílovém vlastnictví paní Evy
Doleželové, narozené vroce 1987, bytem Babice 68, 785 0l Babice (spoluvlastniclcý podíl o velikosti l/5 na
nemovidch věcech zapsaných na listu vlastnictví č.79, v katastrálním územíBabice u Šternberka, v obci
Babice, Okres Olomouc).

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství- v dražební r,yhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle

dostupných informací. Nawhovatel odpovídá zavaďy na předmětu &ažby pouze v rozsahu starroveném dražebni
vyhláškou.

Rodinný dům č.p. 68: Jedná se o ocenění rodinného domu s příslušenstvím a pozemky. JednobYoqý rodinný
dům menší velikostní kategorie je samostatně stojící,je nepodsklepený, má jedno nadzemni podlaží,je zasřešen
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sedlovou sřechou bez vsužitéhopodkroví, Poloha v okrajové části obytné zástavby, ot<otni zbŠtiVOh -:rbdinné
domy,

Konstrukčně řešen jako zděný z cihelného zďivana kamenných záklaďechbez hydroizolací. Objekt je napojen na
veřejný vodovod, síťelektro, na veřejnou kanalizaci, dále napojeno na plynovod. Dle sdělení spoluvlastnfta stáří
původnístavby cca 90 * l00 rolni. Objekt se nachází ve zhoršeném stavebně technickém staw a podpruměrném
standardu vybavení, objekt dlouhodobě neopravován a řádně neudržován. Prvky dlouhodobé životnosti, které
majízásadni vliv na dobu dalšíhotrvání stavbyjsou původní ve stavu odpovídajícímznačnémustáŤí,převážná
část prvků krátkodobé životnosti je ve áoršeném stayu na hranici ěi zahranici životnosti, standard vybavení je
průměrný. Jedná se objekt s vyššímtechnickým a morálním opořebením.
Dispozičně je dům řešen jako jednobytový v domě je umístěna jedna bytová jednotka o velikosti 2+1
s úplným příslušenstvímv l.NP, pod sedlovou sťechou je půdníprostor.
Přístup a příjezd je z veřejné komunikace, bezproblémový. Vedle domu je situován dvorek a dále navazuje malá
zaneďbaná zaLraďa, klidná lokalita na okraji zástavby bez rušidch vlivů mimo frekventované komunikace.

Úphé mění zraleckého posudku nalemete

3.

na: ryww.drazby.net

Proh|ídka předmětu dražby

Prohlídku předmětu &ažby stanovuje dražebníkv těchto termínech:

1.
2.

termín dne 12.9.2019
termín dne 23.9.2019

v
v

12:30hodin
16:00 hodin

Místo prohlídky se stanoluje před rodinným domem č.p. 68 (Babice 68, 785 01 Babice), stavba stojí na
pozemku parc. č, St. 70, jak jsou t}to nemovitosti zapsány na listu vlastnictví ě.79, v katasfálním územíBabice
u Šternberka, v obci Babice, Okres Olomouc.
Informace - iftery až čtvrtek od 9:00 hodin do l6:00 hodin na telefonu: 734 358 335,

Pokud vlastrrík nebo osoba, která má předmět ďražby v ďrženi nebo nájmu, neumožtířádnou prohlídku předmětu
dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

4.

Cena předmětu dražby

Obvyklá (tržrí)cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem malce podle ustanovení § 13 zákona č.2612000
Sb., o veřejných dražbách, ve zrěni pozdějších předpisů. Znalec,.Ing. Bohuslav Štencl,Rooseveltova lI7, 779
00 Olomouc, v posudku čislo 6296-9112018 ze ďne27,8.2018, ve zrění dodatku ze dne 5.9.2018 a ve ztění
dodatku č.2 ze dne 16,7,2019, stanovil oblyklou cenu předměfi,dražby na částku ve qýši.,...,,..,.,150.000,- Kč

5. Neinřšípodání a minimální příhoz
Nejnižšípodání stanovuje dražebníkve ýši,. , , . . . .
Minimální přfrtoz, ktený můžeúčastníkďražhy učinit, stanovuje dražebnik ve

rnýši.,......

..100.000,-

Kč

.,5.000,-

Kč

.30.000,-

Kč

Dražíse v českých korunách.

6.

Dražební iistota

Dražebnijistota musí blft alltazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účetdražebníka,nebo
vkladem hotovosti na účetdražebníka čislo 107-427812026710100, vedený u Komerčníbanky a.s., pobočky v
Olomouci, variabilní symbol (VS) čísloďražby: l720l9, konstantní symbol: 0558, specific§ý symbol: v případě,
že je účastníkemdražby fyzická osoba - rodné čísloúčastrríkadražby, v případě, že je účastrríkemdražby
právnická osoba - identifikační číslo(Č).

Přípustné je rovněž složenídražebníjistoty ve formě bankovrrí zárulq - její podmínky nutno konzultovat
s dražebníkem. Lhůta pro předložení bankovní záni<y končív sídle dražebníka šestnáctou hodinou pracovního
dne bezprosředně předcházejicftto dni konání ďražby. Originál záručúlistiny musí splňovat §.to podmínky:
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záruční listině bude uvedeno prohlášení bankfr, že tato banka uspokojí dražebníka(věřitele), a to do výše

dražebníjistoty, ježje uvedena qýše, jestliže dražebník o plnění vyplývající zbankovní zánlky písemně požádá
banku a to z toho důvodu, že ďltňnk (tj. osoba, na jejiž žádost se zavázala banka zifu:uční listinou) jako
lydražitel zmařil dražbl. Dražebnk (věřitel) musí bylt v zénučnilistině omačen tak jak je ozračen v této
lyhlášce.
Doba platrosti takové bankovní zéruky musí být minimálně 30 dnů po skončenílhůty stanovené touto vyhláŠkou
pro úhradu ceny dosažené vydražením a zároveň pro případ, že bude konána ve smyslu § 25 zákona č.26/2000
Sb., o veřejnýcb ďražbách, opakovaná ďtažba, minimálně 30 dnů po konání opakované ďražby. Nejzažšítermín
platnosti baŇovní zátnky je však jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky,

Bankovní zánlkamusí umožiovat opakované čerpání až do qýše dražebníjistoty.
Záručnilistina nemůžeobsahovat žádná ustanovení, která by umožiovala bance uplatňovat jakékoliv námitky Či
\rýhíady wči dražebníkovi (záruka na první vyzvu) s qýjimkou námitky, že písemná výzva dražebníkao plnění
z baŇovní zánflq byla učiněna až po době plafirosti bankovní zántJq . Záruéni listina nesmí obsahovat ani Žádná
ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžitéčástky, v záruění listině uvedené, na jinou podmínku, než
je písemná výzva o plnění, lyplývajícízbankovní zítnlky, učiněnéze strany dražebníka. Zaíučnilistina nesmí
obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala dražebnfta při uplatrlovaní jeho práv
vlplývajícíchmll ze záručni listiny či mu ukládala pro dosažení plnění, vyplývajícíhomtt ze zán'lění listiny,
jinou povinnost fiako např. povinnost učinit předchozí qýzvu dlužríkovi, nebo doložení dalšíchpísemností, atd.),
než povinnost písemně požáďat o toto plnění v době platnosti uvedené v záručni listině.

Prohlášení v záručni listině můžeučinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na izemi ČR oa
českénárodní bank], a toto prohlášení musí b;ft učiněno v českémjazyce.
Prohlášení v záruční listině můžeučinit pouze banka se sídlem na územi Českérepubliky nebo zahraniční
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na územíCeské republiky a toto
prohlášení musí být učiněno v českémjazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než českém
jaryce spolu s uředním překladem písemnosti do českéhojazyka.
Dražebníjistotu je možrésložit také v hotovosti k rukám dražebníkav jeho kancelaři:Dražby.net s.r.o. na adrese
Sokolská 584 lll, Olomouc, PSČ 779 00, v pracovní dny od pondělí až pátek: od 9:00 hodin do 15:00 hodin,
v den konání dražby od 9:00 hodin do zahájeni ďražby.
Lhůta pro úhradu dražebníjistoty zaělná dnem podpisu této dražebnívyhlášky a končízahájením dražby.
Dokladem o složenídražební jistoty jsou:
(a) výpis z účtuu banky, prokazující,že zíět:u přftazce byla účastníkemdražby ve prospěch bankovního úČtu
dražebníka uvedeného vtéto dražební vyhlášce odepsána částka odpoviďajici ďražební jistotě, stanovené
v této dražebnívyhlášce nebo
(b) příslušný díl poštovni poukázky provozovatele poštovnílicence (pošť),osvědčující,že byla účastníkem
&ažby ve prospěch bankovního účtudražebníka uvedeného v dražebnívyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídajícídražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(c) příslušnýdíl poštovní poukrázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující,že do vlastních rukou
dražebníka byla účastníkemdražby odeslána peněžní zásika v částce odpovídajícídražebni jistotě,
stanovené v této dražebnívyhlášce nebo

(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující,že byla účastníkemďražby ve prospěch bankovního

ÚČtu

dražebníkauvedeného v této dražebnívyhlášce složena částka odpovldajici dražebníjistotě, stanovené v této
dražebni vyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující,že dražebnk přijal od účastníkadražby
v hotovosti částku odpovidajici dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(0 záruční listiny osvědčujícíbankovní ziáruku poslcytnutou účastníkovidražby ve prospěch dražebnika ve výši
nejméně částky odpoviďqlci dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.
Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

Účastníkůmdražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dtažebnijistota wácena draŽebnikem

nejpozději do dvou dnů ode dne konání dražby:
(a) převodem z :úěfi dtažebníkau banky ve prospěch účtubanky, kter"ý účastníkdražby sdělí administrátorovi
při registrace uživatele do systému elektronicloých dražeb nemovitostí nebo
dražby formou peněžnízásilký,
(b) na takovou adresu účastníkaďražby uvedenou v seznamu účastníků
(pošty),
poštovní
licence
provozovatelem
doručovanédo vlastních rukou
(c) těm účastníkům,kíeříse nestanou vydražiteli a složili dražebnijistotu v hotovosti mŮže být jimi sloŽená
dražební jistota wácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro qýběr hotovosti z účtudražebníkau banky,
kterýjim dražebníkpředá v den dražby pojejím skončení
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(d) těm účastníkům,kteří se nestanou lydražiteli a složili dražebnijistotu formou bankovní zémky, wátí
drťebník listiny, prokazující bankovní zánlkuv den po jejím skončení.
Upozornění: Dražebnfl< je oprávněn přijmout hotovost pouze do qiše stanovené v § 4 odstavec l zákona ě.
zsltzooq Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona ě. 33711992 Sb., o správě daní a poplatkŮ, ve
mění pozdějších předpisů.

7.

popis práv a závazků na Dředmětu dražbv yáznoucích a s ním §poienÝch - jsou zde uvedeny Údaje
informací. Nawhovatet odpovídá za vaďy na předmětu áražby pouze v rozsahu

p"*" p"dr. d"rt"prých
stanoveném

o

ďr

ažebni vyhláškou.

zástavní právo smluvní (ke spoluvlastnickému podílu o velikosti l/5 na nemovi!ých věcech zapsanýcll
na listu vlastnictví ě.'19, v katasťálním územíBabice u Šternberka, v obci Babice, Okres Olomouc, ve
vlastnictví paní Evy Doleželové,narczené v roce 1987), oprávnění pro JET Money s.r.o., IČ:25858246,
se sídlem llněvotínská 24ll52, Nová Ulice, 77900 Olomouc, k zajištění pohledávky ve rlýši 33'7.000,Kč s příslušenstvím a smluvními pokutami, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
rozhodnutím Katastrálního uřadu pro Olomouchý kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc pod Čj. V878612012-805.

Povinnost k: Parcela: St. 7 0, Parcelal. 24.
Listina: Smlouva o ňízeni zástavního práva podle obč.z. ze dne 06.09.20|2, Právni Účinky vkladu
práva ke ďni 07 .09.2012.

o

zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučníhořádu (ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/5
nu n"111oui6i.h věcech zapsanychnulirt, vlastnictví č.79, v katastrálním územíBabice u Štemberka, v
obci Babice, Okres Olomouc, ve vlastnictví paní Evy Doleželové,narozené v roce 1987), oprávnění Pro
9RIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., IČ: 18627722, se sídlemV olšinách 16182, StraŠnice,
10000 Praha 10, k zajištění pohledávky ve v.ýši 1.930,- Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru

nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního úřadu pro Olomouc§i kraj, Katastrálním
pracovištěm Olomouc pod č j. Z-2047 7 l20l3 -805.

Povinnost k: Parcela: St. 7 0, Parcela: 24,
Listina: Exekučnípřkaz o ňízeníexekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutors§ý uřad
Břeclav - Mgr. Marcela Petrošová 160 EX-'7659l2013 -8 ze dne 12.09.2013.

l

l/5
§ 69a exekučníhořádu (ke spoluvlastnickému podílu o velikosti
v
Šternberka,
Babice
u
území
katastrá|ním
v
č.79,
lirtu
vlastnictví
nu
zapsaných
věcech
nu n"-ouiq;"h
obci Babice, Okres Olomouc, ve vlastnictví paní Evy Doleželové,natozené v roce 1987), oprávnění pro
02 Czech Republic a.s., IČ:60193336, se sídlem Za Brumlovkou26612, Michle, 14000 Praha 4, Pro
pohledávku ve rnýši 5.|42,- Kč s příslušenstvíma náklaďy soudnfto řizeni, jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního úřadu pro Olomoucloý kraj, Katastrálním
zástavní právo exekutorské podle

pracovištěm Olomouc pod č j. Z-24992 12§ 13 -805.
Povinnost k: Parcela: St. 7 0, Parcela: 24.
Listina: ExekučnípŤkaz o ňizeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutors§ uřad
Brno_město _ Mg. Ing. Josef Cingroš 009Ex_5367l20I3 _l5 ze ďne 18.11,2013.

o

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcela Petrošová, se sídlem U Tržiště 9,690 02
Břeclav. Povinná: paní Evy Doleželové, narozené v roce 1987, bYem Babice 68, 785 01 Babice.
Listina: Vl.rozumění soudního exekutora o zahájeni exekuce 160 EX-7659l20I3 -l0 ze dne
12.09.2013.

o

Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti (ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/5 na nemovilich
věcech zapsaných ná nstu vlastrrictví č. 79, v katastrálnlrnitzemi Babice u Šternberka, v obci Babice,

okres olomouc, ve vlastnictví paní Ely Doleželové,narozené v roce 1987).
Povinnost k: Parcela: St.'7 0, Parcela: 24.
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovilfch věcí Exekutorslaý úřad Břeclav - Mgr. Marcela PetroŠová
160Ex-'l659l20l3 -9 ze dne 12.09.2013.

l

Zahájení exekuceo pověřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Josef Cingroš, Exekutors§ý_ úřad Brno-město,
se sídlem Bohunická '728l24a, Brno-Horní Heršpice 619 00. Povinná: paní Evy Doleželové,narozené

v roce 1987, bytem Babice 68, 785 01 Babice.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeni exekuce 009 EX-5367l20l3 -9 Exekutorsloý uřad
Brno - město ze dne l2.11.2013,
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Exekučnípříkaz k prodeji nemoyitosti (ke spoluvlastnickému podílu o velikosti l/5 na nemovitých
věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 79, v katastrálním území Babice u Šternberka,v obci Babice,

Okres Olomouc, ve vlastnictví paní Evy Doleželové,narozené v roce 1987).
Povinnost k: Parcela: St. 70, Parcela: 24.
Listina: ExekučnípŤikazk prodeji nemovitých věcí Exekutors§ý uřad Brno-město - Mgr. Ing. Josef
Cingroš 009EX-536712013 -16 ze dne 18.11.2013.

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, se sídlem Divadelní
2'728l3a,301 00 Plzeň. Povinná: pani Evy Doleželové,narozené v roce 1987, bytem Babice 68, 785 0l
Babice.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájenlexekuce EÚ Pkeň-sever l21 EX- I9lll20l7 -l0 ze
dne 06.06.20l7. Právní účinkyzápisu ke dni 06.06.2017. Zápis proveden dne 09.06.2017.
Zména výměr obnovou operátu.
Povinnost k: Parcela: St. 7 0, Parcela: 24.

Navrhovatel prohlašuje, že dle jemu dostupných informací na Nemovitostech neváznou žádné
nájemní smlouvy. V nemovitých věcech bydlí spoluvlastník paní Eva Doleželováo narozena v roce
1987.

Práva a závazky zapsané vkatastru nemovitostí aváznouci na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu
ďražby, protože v souladu s ustanovením § 34 odstavec 2 zákona ě. 2612000 Sb., o veřejných dražbách a
v souladu se zákonem č. 18212006 Sb. (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikaji.

8.

způsob reeistrace dražitelů(účastníkůdražby)

Podmínkou účastina elektronické dražbě na portálu www.okdrazby.cz je:

a)
b)

registrace účastníkajako uživatele do elektronického dražebního systému umístěnéhona internetové
adrese www.okdrazby.cz a získánístatusu ,rověřeného uživatele", a
dražby,
přihtášení účastníkakterý je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu účastníků

Elektronichý dražebni systém www.okdrazby.cz provozuje společnost OK dražby s.r.o., sídlem Jiráskova 398,
Nové Město, 33'1 U Rokycany, IČ: 06423418, zapsaná v obchodním rejsříku, vedeném Městshým soudem v
Praze oddíl C,v|ožkač.83173, Provozovna: Thákurova 550/1, l60 00 Praha. (dalejen administrátor), kterábyla
jako zprosťedkovatel dražebníkem mimo jiné písemně pověřena ověřením registrace každéhoúčastníkadražby a
přidělováním statusu ověřeného uživatele,
ad. a) Registrace účastníkadražby,jako uživatele www.okdrazby.cz

Účastník dražby se jako uživatel do elekhonické dražby registruje prosťednictvím žádosti - regisfiačního
formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazby.cz.

Uživatel je povinen vyplnit v registračnímformulaři všechny požadované údaje. V opačnémpřípadě kjeho
registraci nedojde. Před odesláním registračníhoformulaře je uživatel povinen seznámit se Všeobecnými
podmínkami dražebníka a administrátora, přičemž odesláním registračního formuláře uživatel současně
potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas a zavazlje se podle nich řídit. Uživatel
odesliáním registračníhoformuláře současně prohlašuje, že idaje, které při registraci uvedl, jsou aktuální, úplnéa
pravdivé a že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních údajůuvedených v registračnímformuláři
bezodkladně písemně onÉtmit administrátorovi, kdy zároveň bere na vědomí, že za připadné škody vzrtklé z
důvodu neozrámení změn údajůnenese administrátor, ani dražebník žáďnoll odpovědnost.

Uživatel, jenž se hodlá účastnitelektroniclcých dražeb nemovitostí realizovaných v systému elektroniclcých
dražeb nemovitostí na portálu wwwokdrazby.cz, se zaíegistruje na portálu vregisťačnímformuláři podle
pokynů v něm uvedených. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formulrři všechny požadované údaje,
Vopačném případě kregistraci uživatele nedojde. Před odesláním registrace je uživatel povinen sezrámit se s
těmito Všeobecn;fini podmínkami a odeslá,rrím registrace lživatel současně potwzuje, že s těmito Všeobecnými
podmínkami vyslovuje souhlas a zavazlje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu se Všeobecnými
podmínkami k registraci uživatele nedojde. Uživatel současně prohlašuje, že ildqe, které při registraci uvedl,
jsou aktuální, úplnéa pravdivé. Zárovei prohlašuje, že si je vědom povinnosti jakoukoli mtěnu osobních
registračních údajůbezodkladně ozrámit administrátorovi a bere na vědomí, že za píipaďné škody vzriklé
z důvodu neoznámení zrrěn údajůnenese administrátor ani příslušný dražebníkžádnou odpovědnost.
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FYzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvímformulaře §zická osoba. po
vYPlnění formuláře vytiskne vyplněný registračníformulář, nechá uředně ověřit srro;- poapis a oaest"
doporuČenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o,, Thákurova 550/1, praha 6, pŠČroó oo.
Po kontrole ÚdajŮ bude fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
Přidělení Statutu ověřený uživatel a mtže se aktivně účastrritvšech elekhonic§ch dražeb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.

Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře právnická osoba. po
vYPlnění formuliře vytiskne lyplněný registrační formulář, nechá uředně ověřit podpis orot op.,iuncoy.t ,u
Prármickou osobu jednat a odešle spolu s originálem vlpisu z obchodnílro rejsťftu eiiineno uróon*ro rógistru
doporuČenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/l, Praha_6, pSČ 160 00.
Po kontrole údajŮ bude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
Přidělení statutu ověřený uživatel a mtňe se aktivně účastnitvšech elektronic§ých ďražeb nemovitostí na portálu

www.okdrazby.cz.

ří

VYlPis z Obchodního rejstřftu nesmí být starší měsíců od data vystavení. Právnická osoba je povinna
neprodleně nahlásit administrátorovi veškerézměny, a to písemně doporučen;ým dopisem s doložením akuamrno
v}pisu z Obchodního rejsříku.

SPoleČnéjmění manžetŮ (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formuláře
registrace SJM. Po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulař, doplni ridaje manžela/manželky,
nechá uředně ověřit Podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: Or arázby s.r.o., Thákurova
550/l, Praha 6, PSČ 160 00.

Po kontrole údajŮ bude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním
formuláři o Přidělení statutu ověřený uživatel a můžese aktivně účastnitvšech elekkonichíóh dražeb

nemovitostí na portálu www.okdrazby.cz.

SPoleČnévlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře registrace SV.
poOpisy a ooest"
doporuČenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, praha6,psČ roo Óo.
Po kontrole ÚdajŮ bude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračnímformulráři
o Přidělení statutu ověřený uŽivatel a mtůe se aktivně účastrritvšech elektroniclcých dražeb nemovitostí na

Po vyplnění formulaře vytiskne vyplněný registračníformulář, nechá uředně ověřit

portálu www.okdrazby. cz.

UŽivaÍelje Povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kterým se bude velektroniclqých dražbách nemovitostí
přihlašovat a pod nímžse bude dražeb účastnit.IJživatelje povinen zdržet se uzivánijatcýchkoliv hanlirných,
uréŮliuých, vulgárních či zavádějicich označení, v opačnémpřípadě je administrator opiarnrcn podle svého
uvéňeníbuď registraci uživatele a jeho účetbeznállrady zušit anebo změnit jeho uživatelskéjméno.
V PříPadě, Že dojde ke zrněně údajůuvedených v registračním formuláři, tak je uživatel povinen neprodleně
provést změnu údajůve svém účtupo přihlášení na www.okdrazb}u.cz a projít
ověřovacím piocesem.
^o*
V oPaČnémpřípadě se má zato, že údaje registrovaného uživatele jsou pravdivé a úplné.

ad b) PřihláŠenído draŽby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníkadražby do Seznamu účastníků
dražby
Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem ě. 2612000 Sb. a vyhláškou č. 18/201 4 (zejména
Přihlásí se kelektronické dražbě prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz, složi dražebnijistotu, potoo i"
PoŽadována, a Předložíčestnéprohlášení, že není osobou vyloučenou zdražby), bude zapsán do sezramu
účastníků
ďražby a stane se účastníkemdražby.

Ověření uŽivatelé se mohou přihlásit kelektronické dražbě ode dne zveřejněné dražby na portálu

www.okdrazb},.cz aŽ do zabájeni ďražby tj. do 9.10.2019 do 11:30 hodin.
9.

způsob elektronické dražbv na portálu www.okdrazby.cz:

a)

V sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.
Menrr detail dražby obsahuje veškeré nezbytné informace o draženénemovitosti (fotografie, popis, dražební
vYhláŠku, znaleclcý nosu{ek, termín ďražby, nejnižšípodání, výši minimálního příhozu, informáce pořebné
k uhradějistoty a dalšíúdaje).
Přihlaste se do dražby co nejdŤíve, aby vás dražebníkmohl zařadit mezi schválené účastníkyďražby a zapsat
vás do seznamu účastníků
dražbv.

b)

c)
d)
e)

UPOZORNĚNÍ: S přihlášenim ao konkrétní ďražby nečekejte na samotný začátek dražby, pokud se
nePřihlásíte Před zahájením, nebudete se moci ďražby zúčastnit. Přihlášení v průběhu ďražby není možné!
Uhradle dražebni jistotu bankovním převodem či vloženímjistoty v hotovosti na uvedený bankovní účet
draŽebníka. Informace pořebné k úhradě dražebníjistoty nalemete v článku 6 této dražebnívyhlášky.
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Po připsání ďražebnijistoty na bankovní účetdrúebníka a splnění podmínek účastina ďražbě dle této

c)

V termínu poŤáďáni samotné dražby se do systému přihlaste sv,ým uživatelslqý,m jménem a heslem. Dražba je
zabájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce aktuální
ďražby. V tuto chvíli můžete činit podaní.
Pruběh samotné elektronické ďražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Přihazovat můžete

h)

dražebni vyhlášky j ste oprávněni účastnitse aktivně dražby a činit podání.

tlačítkem Provést minimální přfrtoz (výše příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné částky,
kdy do příslušnéhookénka vypíšete částku příhozu (musí b;ýt stejná či vyššínež stanovený minimální
přfrtoz,jinak se podání s částkou menšínež minimální příhoz nezobrazí a má se zato, že nebylo učiněno),
kliknutím na tlačítkopřihodit a následně potwzením, že chcete skutečně přihodit, které učinítekliknutím na
tlačítko,,Ano, chci učinit podání ve rlýši ....." je podrání učiněno a zobrazi se jako nejvyššípodání spolu s
Vaším uživatels§ým jménem, celkovou částkou a uveden;i,,rn přesným časem příhozu. Účastnik dražby,
kterému svědčípředkupní právo, můžetoto předkupní právo uplafirit a dorormat nejvyššínabídku. Tomuto
účastníkovidražby se navíc zobraanje tlačítkoDorormat cenu. Systém zároveň zobrazuje historii podání
všech účasbríkridražby s přislušnými údaji.

10. čas zaháiení a čas ukončeníelektronické dražbv. během kterého lze zvyšovat podání
Čas zahájen| elekťonické &ažby a čas ukončeníelekhonické dražby během kterého lze zvyšovat podání je
stanoven v článku této dražebnívyhlášky. Dražba se koná, dokud účastnicidražby činívyššípodárrí,
nejméně však do doby uvedené v článku této dražebnívyhlášky. JeJi v posledních 5 minutách před
uplynutím doby, během l§eré|ze činit podání, učiněno podání účastrríkemdražby, posouvá se čas pro příjem
dalšíchpodání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podaní
5 minut, anižby bylo učiněno dalšípodání, příjem podání je zastaven.

l

l

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podaní (tj. i případnédoby prodloužené způsobem dle
předchozflro odstavce), se zobrazují následující rnýzvy a prohlášení:
I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během kíerélze činit podaní, zbývqi 3 minuty, je účastníkůmdražby

zobrazena qýzva ,,Poprvé pro účastnikaďražby (ozračeníidentifrkátoru účastnftadražby, ktený učinil
nejvyššípodání)",
II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během lďeré lze činit podiání, zbýuaji 2 minuty, je účastnikum ďražby

zobrazena v,ýzva ,,Podruhé pro účastrrkadražby (ozračeníidentifikátoru účastníkaďražby, ktery učinil
nejvyššípodání)",

l minuta, je účastníkůmdražby
z přítomných účastníkůdražby podrání vyšší,než bylo podaní
naposled učiněnéričastnftem dražby (ozračeníidentifikátoru účasíríka
dražby, který učinil nejvyšší
III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podaní, zbývá

zobrazeno prohlášení ,,Neučiní-liněkdo

podání), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům&ažby zobrazena výzva
,,PotŤetí pro účastníkadražby (ozračení identiťftátoru účastníkaďražby, který učinil nejvyššípodání)" a
přijímání dalšíchpodání je zastaveno. V případě, že na zžkladě sledování dostupnosti adresy ve veřejné
datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímusystému
www.okdrazby.cz v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit
podiiní, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbýečnéhoodkladu informovat
každého účastníkaďražby najeho adresu elektronické pošty.

Po uplynutí doby, během které lze činit podarrí, udělí licitátor bez zbytečnéhoodkladu přiklep účastníkovi
&ažby, který učinil nejvyššípodání, čímžje elekřonická &ažba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, qýše ceny dosažené vydražením a označeni identiťrkátoru vydražitele.
Informaci o ukončeníďražby zároveřl odešle licitátor každému účastníkovidražby na jeho adresu
elektronické pošty.

1l. Způsob určeníwdražitele v případě podle
Sb." o veřeinÝch dražbách

§ 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 větv třetí zákona č. 2ó12000

Elektronické losování bude na portálu www.okdrazby.cz spuštěno licitátorem v těchto případech:

a)

Učiní-liněkolik účastníků
ďražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší,rozhodne licitátor
elekfonichím losem o tom, komu z nich příklep udělí.
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Učiní-liněkolik dražitelů současně stejné podrání a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podrání jako první, a
nebyloJi následně učiněno podání vyšší,roáodne licitátor elektronic§fm losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

c)

dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozemvázán;
Je-li někter"ý zúčastníků
učinili podání ve stejné výši jako nejvyššípodání, udělí licitátor príklep jemu. Je-li těchto účastníků
dražby - spoluvlastrríků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastniclcý podíl je nejvyšší.Při
rovnosti spoluvlastniclcých podílůroáodne licitátor elektroniclc_im losem o tom, komu z těchto
spoluvlastníků příklep udělí.

d)

Účastrrík dražby, kterému svědčípředkupní právo, můžetoto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejvyššínabídku. Pokudje více osob, ktenfon svědčípředkupní právo, a dorovnali nejvyššínabídku a
jejichž spoluvlastnichý podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los roáodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12. Termín uplatnění předkupního práva
prolcízáno

a způsob sdělení rozhodnutí. zda ie předkupní

právo

Má-li některý z účastníkůďražby předkupní právo k předmětu dražby a doložili je dražebnikovi listinami nebo
jejich uředně ověřen;ými opisy do zahájení ďražby, není stanoveným příhozem vázán; učiní-litento účastník
ďražby podání ve stejné ýši jako nejvyššípodání, udělí licitátor příklep jemu.

Dražebník ďo zahájeni dražby sdělí účastníkudražby který dokládá své předkupní právo roáodnutí, zda je
předkupní právo prokázáno a doloženo prosťednictvím internetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.

13. Účast na dražbě
Účastrríkem dražby můžebýt vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z ďražby vyloučena,
Účastrríky dražby nesmějí b;ýt osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům ďražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční náwh na majetek takové osoby byl zamitnut proto, že
její majetek nepostačuje k úhradě nrákladů insolvenčníhoŤizeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového
roáodnutí; nikdo nesmí dražrtzaně.
Úeastnfty ďražby nesmějí blt osoby, u nicM by v důsledku nab}tí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí ďražitzaně.
Účastnfl<y ďražby nesmějí b;ýt osoby, které nesložily dražebníjistotu, je-li požaďovžna, a v opakované dražbě ani
vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhožpředmětu dražby u téhoždražebníka; nikdo nesmí
dražit za ně. Dražit v dražbě, jejížkontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušnéhožirmostenského
uřadu a kontrolou ďražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místnírozvoj; nikdo nesmí dtažit za né.
Úeastníky dražby nesmějí blýt dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním
orgánem nebo členemjeho statutárního nebojiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, ktený na této dražbě činí
úkony dražebnika, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li nawhovateli
této dražby; nikdo nesmí dražitzané.
Účastníkem ďražby téžnesmí být osoba, která je ve váahu k některé z osob (držebníka organiztljici a
provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutiárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, ktený na této &ažbéčiníúkony dražebníka) osobou blízkou, společníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí ďražit zaně.
Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípusfirá společná účastvíce účastníků
dražby za účelem
společného nab}tí předmětu dražby. Podmínkou společnéúčastina dražběje, že bude před zápisem společných
účastníků
do sezramu účastníkuďražby předloženo dražebníkovi čestnéprohlášení všech společných účastníků
dražby, které bude obsahovat určeníbudoucích podílůna vydraženémpředmětu ďražby , jakož i zmocnění osoby
oprávněné společnéúčastníkyna dražbě zastupovat a které bude opatřeno uředně ověřenými podpisy všech
společných účastniků&ažby.S výjimkou určeníosoby oprávněné společné účastníkyna ďražbě zastupovat není

žáďné omezení obsaženévprohlášení účastnftůdražby nebo vyplývajíc| zjejich případné dohody vuči
dražebnikovi ani vůčitřetím osobátn účinné,Společníúčastníciďražby odpovídají za iútradu, ceny dosažené

vy ďr ažením společně a

nerozdílně.

14. Úhrada ceny dosaženévydražením

Vydražitelem složená dražebni jistota a její příslušenstvi se započítávajivydražiteli na cenu dosaženou
vydražením.
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Zbývajíci část ceny dosaženélydražením je vyďražitel povinen do 10 dnů od skončenídražby uhradit
dražebníkovi, není-li dále stanovenajiná lhůta k úhradě ceny dosaženévydražením.
nez
Není-li
dosaženou wdražením ihned po skončení dražby (vkladem hotovosti na ÚČet draŽebníka dne
9.10.2019).

Je_li cena dosažená vydražením vyššínež 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaŽenou
vydražením do 45-ti dnů od skončenídražby.

Cena dosažená vydražením můžebýt vydražitelem uhrazena:

(a) vhotovosti složením na účetdražebníka čísloúčtul07-4278l20267nrc0, vedený u KomerČní bankY

a.s.,

pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identiťrkačníčíslonebo rodné čísloúčastníkaďražby,
(b) v hotovosti v kancelaři dražebníka, variabilní symbol (VS) identifikačníčíslonebo rodné čísloÚČastníka
&ažhy.Dražebníkje oprávněn přijmout hotovost pouze do qfše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona Č.
254li004 Sb., o omizen1 plateb v hotovosti a o změně zákona č. 33'1 11992 Sb., o správě daní a poplatkŮ, ve
zrění pozděj šíchpředpisů,
(c) převodem zúčtuu banky ve prospěch účtudražebnfta čísloúčtu107-42'7812026710100, vedený u
komerčníbanky a.s., pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslonebo rodné číslo
účastnftadražby,

(d) poštovní poukázkou na účetdražebníka čísloúčtu107-427812026710100, vedený u KomerČní banky

a.s.,

pobočky v Olomouci, variabilní ry,rnbol (VS) identiťŘačníčíslonebo rodné čísloúčastníkaďraŽbY.

Byla-li vydražitelem složena ďražebnijistota ve formě bankovní zárul<y,je vydražitel povinen uhradit cenu
dósaženou vydražením v plné výši v termínu a splatnosti někte{ým ze způsobů uvedených v tomto bodě.
Dražebníkje pak povinen bezzbýečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záručni listinY.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením.
Úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přecházi na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení přiklepu.

Vydražitel, ktery zmařil dražbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti), nenabývá
vlastnictví předmětu dražby vydraženéhove zmařené dražbě.

Je_li dražba ztnaíenavydražitelem, dražebníjistotasložená vydražitelem včetnějejíhopříslušenstvíse PouŽije na

náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná ďražba, zučtuje se zbývajícíčást dražebníjistoty složené
vydražitelem, kter,ý způsobil zmaření dražby, na náklady opakované ďražby. Po úhradě nakladŮ dražby a
opakované ďražby se zhývqici část wátí vydražiteli, kter.ý způsobil zrrraření dražby.
Vydražitel, kteqý způsobil zmaíeni dražby,je povinen na vyzváni dražebníka uhradit tu část nakladŮ &aŽby,
ktirou nepokrYva ďražebni jistota jím složená; to platí i pro naklady opakované ďražby konané v dŮsledku
zirtaŤ ení předchozí ďr

ažby vydražitelem.

Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do qfše stanovené v § 4 odstavec l ziikona Č.
2Š412004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 33711992 Sb,, o správě daní a poplatkŮ, ve
zrění pozdějších předpisů.
15. podmínky odevzdání předmětu dražbv wdražiteli
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dtažby, dle § 30 zák. č.2612000 Sb., o veřejných draŽbách, je
dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčujívlastnictví a jsou nezbytné k
nakládání s předmětem &ažby nebo osvědčuji jnáprávavydražitete vůčipředmětu ďražby. JdeJi o nemovitost,
předává předmět dražby vydražiteli za íčastidražebníka bývalý vlastník. O předaní předmětu draŽby bude
iepsrán protokol "Předání předmětu dražby", který podepíše dražebník,bývalý vlastník a vydražitel.
'7.260,-Kč
vóst<ere náklady spojené s předaním a převzetím předmětu &ažby nese lydražitel do maximální výše
včetně DPH (cestovné na 1 km předaní předmětu dražby + každá započatá hodina makléře při předání předmětu
dražby),vy,jma nadby.tečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draŽebnfta.
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Nebezpečíškody na předmětu dražby přecháui z jejffro držitele na vydražitele dnem předaní předmětu dražby,
tyž ďen pŤechár;i na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li
vydražitel v prodlení s převzetím předmětu ďražby, nese nebezpečíškody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Náklady na předávku předmětu dražby hradí vydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www.drazby.net.
Předání předmětu dražby se uskutečnív pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin,

16. Upozornění pro vydražitele
Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vyďražitel
(správní poplatek zanávth na vklad vlastnického práva k předmětu dražby).

Daň z nabyti nemovitosti plati vydražitel, a to z ceny dosaženévydražením.
Dražba bude provedena pro vyďražitele beáplatně.

17. Závěrečná ustanovení
Tato dražebnívyhláška byla vydána dražebníkemnížeuvedeného dne a bude ve lhůtách stanovených zákonem
č.26/2000 Sb., o veřejných ďražbáchpŤed zahájenln dražby:

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby.cz
(b) zveřejněna na uřední desce Obecního uřadu Babice
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz
(d) zaslana osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č.2612000 Sb.
(e) Údaje z dražebni lyhlášky budou uveřejněny v periodickém tisku wčenémpro územíúzemního
samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnachíni

Stejnopis dražebni vyhlášky uložený u dražebníkaje podepsán nawhovatelem
jsou uředně ověřeny.

za dražebnika:

a

dražebníkem, jejich podpisy

za navrhovatele:

.;2
/
V Olomouci. dne,.*j.., |....zols

11

V Olomouci.

á/u

Vlasta Řezníčková, j ednatelka
Dražby.net s.r.o.
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