Dražební vyhláška
DOBROVOLNÁ DRAŽBA VEŘEJNÁ SPOLEČNÁ 2020_7
vydaná dle příslušných ustanovení § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů

Společnost:
Adresa sídla:
IČ: 269 72 697
Zapsáno:

Car Aukce, spol. s r.o.
Mostecká 273/21, 118 00 Praha – Malá Strana
DIČ: CZ26972697
oddíl C vložka 147381 vedená u Městského soudu v Praze

jako dražebník
(dále jen „dražebník“)

Společnost:
ŠkoFIN s.r.o.
Adresa sídla:
Pekařská 6, 155 00 Praha 5
IČ: 45805369
DIČ: CZ45805369
Zapsáno:
oddíl C vložka 11881 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená:
Ing. Jiřinou Tapšíkovou a Vratislavem Strašilem, jednateli společnosti
jako navrhovatel
(dále jen „navrhovatel č. 1“)

1

Insolvenční správce: Ing. Helena Štětinová LL.M.
Adresa sídla:
Všechromy 26, 251 63 Strančice
IČ: 49503464
Z majetkové podstaty: dlužník L.S.L
jako navrhovatel
(dále jen „navrhovatel č. 2“)
1.
Charakteristika dražby
1.1. Dražba je veřejná, dobrovolná a společná. Dražba se koná za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o
veřejných dražbách, a ve znění pozdějších předpisů (dále též „dražební zákon“) a dále pak dalších platných právních
předpisů.
1.2. Dražba spojuje předměty dražby výše uvedených navrhovatelů, a to s jejich souhlasem, kdy o sestavení pořadí
dražených předmětů byl každý z nich přímo informován a seznam byl připraven, stejně jako dražební vyhláška, po
jimi uděleném souhlasu.
2.
Místo, datum a čas zahájení dražby
2.1.

2.2.
2.3.

Dražba se koná v: Objektu spol. Klán, spol. s.r.o. v Kolíně, K Raškovci 1360/V, a to dne 3.10.2020 od
14:30, kdy začíná samotná dražba. Registrace účastníků dražby je možná v den konání dražby od 08:00 do
12:00. On-line registrace není umožněna.
Účast na dražbě není podmíněná registračním poplatkem.
Neskládá se žádná dražební jistina.
3.
Předmět dražby

3.1.

Předmětem dražby jsou zajištěné předměty výše uvedených navrhovatelů (soubor movitých věcí), tedy
motorová vozidla z předčasně ukončených úvěrových a leasingových smluv, zařazená do dražby na základě
platných smluv o provedení dražby dobrovolné společné, a to sepsaných se všemi navrhovateli zvlášť, avšak se
souhlasem a propojení předmětů dražby v jeden ucelený seznam.
Evid.č.

Značka vozidla

VIN

1.reg.

Vyvolávací
cena

Navrhovatel
Ing. Štětinová

1

6965

BMW řada 5 530 D AT

WBADL81010GX62182

2002

35 000,-

2

36450

Škoda Superb 2,0 TDI Ambition

TMBJH7NP7H7556613

2017

245 000,-

Škofin

3

36449

Volkswagen Crafter 2.0 BITDI EU6

WV1ZZZ2EZG6056348

2016

356 000,-

Škofin

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Úplný výčet dražených předmětů včetně jejich popisu, který byl vytvořen na základě posudku od soudního
znalce je uveden v dražebním nabídkovém katalogu, který je nedílnou součástí této dražební vyhlášky a bude
k dispozici od vystavení dražební vyhlášky, a to jak u dražebníka fyzicky a online na jeho webových stránkách
www.caraukce.cz, tak na místě uvedeném jako místo konání dražby.
Navrhovatelé dražby nejsou jakkoli omezeni ve zcizení dražených předmětů formou veřejné dobrovolné dražby.
Při technickém popisu a popisu stavu dražených předmětů prezentovaném v dražebním nabídkovém katalogu
vychází dražitel z jemu dostupných informací, předaných mu navrhovateli a soudním znalcem, tedy nezaručuje
přímo jakkoli jejich technický stav a neodpovídá za případné vady.
Dražebník i navrhovatel si vyhrazují právo na změnu v seznamu dražených předmětů, a to z technických či
provozních důvodů.
4.
Místo, datum a čas konání prohlídky dražených předmětů

4.1.

2

4.2.
4.3.

Prohlídky dražených předmětů se konají v objektu spol. Klán, spol. s.r.o. v Kolíně, K Raškovci 1360/V v den
konání dražby tj. 3.10.2020 od 8 hod. do 12 hod.
Každý návštěvník je povinen při prohlídce dbát co nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených
osob dražebníka tak, aby nedošlo ke vzniku škody/újmy.
Konkrétní informace o předmětech dražby na místě poskytne pověřená osoba dražebníka, a to výhradně dle
jemu dostupných informací o draženém předmětu, ta rovněž zajišťuje kontrolu nad průběhem prohlídek.
5.
Účastník dražby

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Účastník, osoba mající zájem o dražené předměty, a to dle , se může dát v dražbě zastupovat zmocněncem na
základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, kterou předá dražebníkovi nejdéle
patnáct minut před zahájením dražby.
Účastníky dražby nesmějí být osoby uvedené v ust.§ 3 odst.2, 3,4, 5 a 6 zákona o veř. dražbách.
Účastníci jsou povinni doložit nejdéle v den dražby v místě konání své čestné prohlášení, že nejsou osobami
vyloučenými z dražby.
Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh dražby
chováním odporujícím dobrým mravům a znemožňujícího tak dražbu realizovat.
Účastník dražby je zapsán do seznamu účastníků dražby a každému účastníku dražby je dražebník přiděleno
dražební číslo.
Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost platným úředníkem dokladem, který obsahuje jeho
podobenku, a v případě, že jedná jménem právnické osoby i výpisem z veřejného rejstříku anebo jiným
obdobným dokladem (doklady), z něhož je patrné jeho jednatelské oprávnění jménem této právnické osoby;
zástupce jednající jménem účastníka dražby musí předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Veškeré tyto doklady musejí být předloženy v originále anebo v úředně ověřené kopii.

6.
Nejnižší podání a minimální příhoz
6.1.

Nejnižší podání je rovno ceně vyvolávací

6.2.

6.3.

Minimální příhoz je stanoven takto:
•
je-li momentální cena při dražbě nižší než 100 000 Kč, je minimální příhoz 1 000 Kč
•
je-li momentální cena při dražbě 100 000 Kč a vyšší, ale nižší než 500 000 Kč, je minimální
příhoz 2 000 Kč
•
je-li momentální cena při dražbě 500 000 Kč a vyšší, je minimální příhoz 10 000 Kč
Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu.
7.
Pořadí dražby dražených předmětů v rámci společné dražby

7.1.
7.2.
7.3.

Předměty společné dražby budou draženy v pořadí, jak je uvedeno v dražebním nabídkovém katalogu, který
tvoří nedílnou součást této dražební vyhlášky.
Předměty budou draženy vzestupně podle katalogových čísel.
Takto sestavené pořadí dražených předmětů bylo odsouhlaseno navrhovatelem.
8.
Průběh dražby

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

3
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

Dražba samotná je zahájena v výše uvedený den a čas na místě konání
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu, a to neprodleně po veřejně ohlášeném ukončení
zápisu účastníku dražby do seznamu.
Draží se výhradně v předem uvedeném pořadí a jednotlivě každý předmět dražby samostatně
Účastníci dražby činí po vyzvání a po vyvolání licitátorem svá podání zřetelným zvednutím dražebního čísla a
vyřčením jimi nabízené ceny, tedy navyšováním ceny o min./max. příhoz
Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší a vyšší podání.
Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora: "neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší,
než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání),
udělím mu příklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí
příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Učiněným podáním je účastník dražby vázán a nelze jej po ukončení dražby vydražením předmětu dražby
odvolat, když byl licitátorem udělen příklep.
Udělením příklepu je dražba skončena a účastníci dražby jsou povinni odevzdat bez zbytečného odkladu
dražebníkovi dražební čísla.
Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho snížení,
licitátor dražbu ukončí.
Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě. Veškerá podání
musí být činěna v českém jazyce a v Kč.
9.
Vydražitel, úhrada ceny dosažené vydražením

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Vydražitelem se stává ten účastník dražby, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil
příklep.
Vydražitel je povinen neprodleně po ukončení dražby podepsat „Protokol o provedené dražbě“.
Způsob úhrady je blíže určen cenou dosaženou vydražením.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do stanoveného data bankovním převodem na účet
dražebníka, č.ú. 197474532/0300 vedený u Československá obchodní banka, a. s., a to nejdéle do deseti dní
od data vydražení, to u ceny dosažené vydražením, je-li vyšší než 200.000,-Kč (dvěstětisíckorunčeských) a nižší
než 500.000,- Kč, nad 500 tis. je doba 30 dní.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením neprodleně po skončení dražby nebo nejdéle do pěti
dní bankovním převodem na účet dražebníka, č.ú. 195931939 / 0300 vedený u Československá obchodní
banka, a. s. v případě, že je cena nižší či rovna 200.000,- (dvěstětisíckorunčeských).
Vydražitel je povinen zajistit zápis změny vlastníka (a případně provozovatele) předmětu dražby v registru
silničních vozidel, a to do 10 pracovních dnů od konání dražby.
Nesplní-li vydražitel povinnost stanovenou v předchozí větě a zmaří-li tak splnění povinnosti plynoucí ze zák. č.
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., v

9.8.

9.9.

platném znění, je povinen zaplatit případné sankce uložené přísl. správ. orgánem a současně uhradit
dražebníkovi popř. jiným osobám vzniklou škodu.
Současně dražebník v takovém případě zašle přísl. úřadu vedoucímu registru silničních vozidel plnou moc pro
vydražitele k provedení zápisu změny vlastníka vozidla s oznámením, že splnění povinnosti bylo zmařeno
vydražitelem.
Vydražitel je povinen po vydražení vozu uhradit odměnu dražebníka vybíranou od vydražitele. Výše odměny
dražebníka vybírané od vydražitele ke každému vydraženému vozidlu je stanovena v návaznosti na dosaženou
konečnou prodejní cenu a to v následujících sazbách:
Cena vozu od
Cena vozu od
Cena vozu od

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

0 Kč do 19 999 Kč
20 000 Kč do 799 999 Kč
800 000 Kč do

– bez poplatku
- 2 000,- + 1% z prodejní ceny vozu x DPH
- 10 000,- + DPH

Ceny vyvolávací jsou uvedeny včetně DPH
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
Nepřipouští se ani platba šekem nebo platební kartou.
Neuhrazením ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě se dražba stává zmařenou.
Pokud vydražitel neuhradí ve výše uvedené lhůtě cenu dosaženou vydražením, dražba bude zmařena a k
přechodu vlastnického práva k předmětu dražby nedojde, vydražiteli nebude vydáno potvrzení o nabytí
vlastnictví, nebude mu předán předmět dražby, a nebude ani možná jeho účast v případné opakované dražbě.
Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je na výzvu dražebníka povinen dále uhradit tu část reálných nákladů
dražby, kterou vydražitel zmařil.
10.
Převzetí předmětu dražby

10.1.
10.2.

4
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

10.8.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené movité věci
anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu.
Vydražitel je následně oprávněn převzít vydražený předmět, a to buď v den konání dražby po skončení společné
dražby, nebo pak kterýkoli pracovní den v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. Vydražitel je povinen vydražený
předmět převzít nejdéle do 7 (sedmi) pracovních dnů po dni konání dražby
Neučiní-li tak, jak psáno v bodě 10.2., je dražebník oprávněn účtovat vydražiteli náklady na jeho úschovu ve výši
150 Kč bez DPH za každý další i započatý den.
Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu
vydražitel, a to od 8 dne od vydražení.
Při převzetí předmětu dražby budou vydražiteli předány i veškeré dostupné doklady týkající se předmětu
dražby a potvrzení o nabytí vlastnictví včetně všech zákonných příloh, nebude-li ujednáno jinak.
O předání a převzetí předmětu dražby bude sepsán Protokol o předání předmětu dražby, který podepíší bývalý
vlastník, vydražitel a dražebník. Jedno vyhotovení protokolu obdrží bývalý vlastník, jedno vyhotovení protokolu
obdrží dražebník a jedno vyhotovení obdrží vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se
nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo
dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jeho vlastníka na vydražitele dnem převzetí předmětu dražby,
týmž dnem přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.
11.
Další ustanovení

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

Otázky týkající se dražby nespecifikované v této dražební vyhlášce se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími subsidiárně platnými právními
předpisy.
Všechny osoby přítomné na dražbě jsou povinny řídit se pokyny dražebníka a licitátora.
Provádět zvukový a obrazový záznam z průběhu dražby je oprávněna jen osoba k tomu pověřená dražebníkem.
Z účasti na dražbě resp. z dražební místnosti může být dražebníkem vyloučen ten, kdo poruší tuto dražební
vyhlášku a/nebo obecné platné právní předpisy.

V Praze dne 8.9.2020

