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DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA
Dobrovolné elektronické draţby vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění,

Bod 1.
Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné elektronické. Draţba bude uskutečněna elektronicky prostřednic tvím
elektronického draţebního systému na adrese:

http://www.realdrazby.cz
Zahájení elektronické draţby se stanovuje na den 18.01.2018 v 11:00:00 hodin na internetové adrese http://www.realdrazby.cz. Od tohoto
okamţiku mohou účastníci draţby činit podání. Ukončení draţby se stanovuje na den 18.01.2018 nejdříve v 11:30:00 hodin (toto je nejčasnější
moţný okamţik skončení draţby). Elektronická draţba je zahájena prohlášením o zahájení draţby, které se zobrazí v elektronick ém draţebním
systému.

Bod 2.
Draţebník:

Navrhovatel:

KOVA Group a.s.
náměstí Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov
IČO: 274 11 672, DIČ: CZ27411672
Zastoupena pověřeným zaměstnancem Bc. Janou Voskovou

Mgr. Michal Šimků
Se sídlem Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1
IČO: 66252377
insolvenční správce dluţníka:
Jiří Mlejnek, nar. dne: 05.01.1964
Antala Staška 2059/80, 140 00 Praha 4 - Krč
Vlastník předmětu draţby:
Jiří Mlejnek, nar. dne: 05.01.1964
Antala Staška 2059/80, 140 00 Praha 4 - Krč

Bod 3.
Označení předmětu draţby:
-

2

podíl 6/16 na pozemku parc. 320/1, evidovaná výměra 14 775 m , druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé
chráněné území, zemědělský půdní fond;
2
podíl 6/16 na pozemku parc. 329, evidovaná výměra 6 287 m , druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné
území, zemědělský půdní fond;
2
podíl 6/16 na pozemku parc. 332, evidovaná výměra 5 197 m , druh pozemku – trvalý travní porost, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné
území zemědělský půdní fond.

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 253 pro katastrální
území Nové Hrady u Skutče, obec Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí, (dále jen „předmět draţby“).
Popis předmětu draţby a jeho stavu:
Pozemky vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost pč. 320/1, pč. 329 a pč. 332 se nachází v kú. Nové Hrady, jihozápadně za obcí.
Z komunikace z Nových Hradů ve směru do obce Jarošov je moţno odbočit na nezpevněnou polní cestu, která končí zatravněnou plochou.
Pozemky se nachází v honu, nejsou vyznačeny kolíky. Orientace situování parcel v místní části Končina byla moţná pomocí náhledu do leteckého
snímku mapy.
U všech třech parcel jde o svaţité pozemky – JZ svah z větší části s porostem – zejména keři hlohu a náletových keřů. Slouţí jako remíz pro zvěř a
ptactvo. Pozemky nelze ve většině plochy vyuţívat k zemědělským účelům – jsou hospodářsky nevyuţitelné. Z hlediska územního plánu obce se
jedná o plochy smíšené, přírodní, coţ odpovídá skutečnému stavu.
Omezení váznoucí na předmětu draţby:



Nařízení exekuce, prohlášení konkursu podle ins. zákona, rozhodnutí o úpadku
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu draţby neovlivňují hodnotu předmětu draţby, protoţe v souladu s § 34
odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných draţbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení,
v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu draţby zanikají.

Upozornění draţebníka:
Draţebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, ţe
údaje uvedené o předmětu draţby v této draţební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu draţby a o právech a
závazcích na předmětu draţby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Draţebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli
technický stav předmětu draţby a neodpovídají za případné vady předmětu draţby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu
s údajem obsaţeným v jiném místě draţební vyhlášky má upozornění draţebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 104 21

KOVA Group a.s.
náměstí Kinských 76/7
150 00 Praha 5, Smíchov

Email: kova@kova.cz
Web: www.kova.cz

Tel: 257 22 33 22
Fax: 257 31 33 30

IČ: 274 11 672
DIČ: CZ27411672

Draţebník upozorňuje, ţe navrhovatel nezaručuje ţádné vlastnosti předmětu draţby, za jejichţ vady by nesl jakoukoli odpovědnost.. Vydraţitel
bere na vědomí, ţe se stavem předmětu draţby se můţe seznámit na prohlídce předmětu draţby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny
příslušných pověřených osob draţebníka.
Draţebník upozorňuje, ţe údaje o předmětu draţby v draţební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem,
v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti draţebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Zjištěná cena:
Cena předmětu draţby byla zjištěna posudkem soudní znalkyně Dagmar Konárkové, sídlem Čelakovského 349/111, 566 01 Vysoké Mýto ze dne
21.08.2017, číslo znaleckého posudku: 964/2017 - 1539 a to v částce v místě a čase obvyklé ve výši 93 900 Kč, kdy stanovená cena za podíl 6/16
činí 35 212,50 Kč.

Bod 4.
Nejniţší podání činí 35 300 Kč
Minimální příhoz byl stanoven na částku 1 000 Kč
Draţební jistota nebyla stanovena.

Bod 5.
Prohlídky předmětu draţby byly stanoveny na tyto termíny:
1. termín 11.01.2018 od 14:30 do 15:00
2. termín 17.01.2018 od 14:30 do 15:00
Místo prohlídky je na adrese: v blízkosti Chotovic, rozc., GPS: 49.505034N, 16.093377E. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu draţby je moţné po předchozí domluvy provádět i mimo sjednaný termín.

Bod 6.
Účastník draţby se do elektronické draţby registruje prostřednictvím ţádosti přes elektronický draţební systém http://www.realdrazby.cz.
Draţebník je povinen bez zbytečného odkladu po obdrţení této ţádosti zaslat účastníkovi draţby na adresu jeho elektronické pošty podrobnosti
týkající se účasti na elektronické draţbě, zejména pak základní informace o elektronické draţbě, o způsobu prokázání totoţnos ti účastníka draţby
a způsobu sloţení draţební jistoty, pokud je poţadována.
Elektronické draţby se můţe účastnit pouze účastník draţby, který splnil povinnosti vyplývající ze zákona a této vyhlášky a b yl zapsán do seznamu
účastníků draţby. O zapsání do seznamu účastníků draţby informuje draţebník kaţdého účastníka draţby bez zbytečného odkladu na adresu jeho
elektronické pošty.
Registrace
V elektronickém draţebním systému na adrese http://www.realdrazby.cz - v záloţce POMOC/JAK DRAŢIT je uveden postup registrace účastníka
draţby, zejména způsob prokázání jeho totoţnosti. Pouţitím odkazu Registrace zadá Registraci draţitele a vyplní poţadované údaje. Po provedení
kontroly údajů klikne na tlačítko Potvrdit, a tím bude registrační formulář odeslán. Na emailovou adresu účastníka draţby bud e následně doručeno
Potvrzení registrace s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou registraci dokončí. Jedná se o úkon, kterým je potvrzena existence
emailové adresy a uţivatelský účet se tím stane aktivním. Na emailovou adresu účastníka draţby bude nakonec doručeno Dokončen í registrace a
zaslání přihlašovacích údajů. Poté se účastník přihlásí ke svému uţivatelskému účtu kliknutím na tlačítko Přihlášení a v zobr azeném okně vyplní
„Uţivatelské jméno“ (emailová adresa) a heslo a klikne na tlačítko „Přihlásit“. Poté vyhledá draţbu v záloţkách dle čísla draţby, jednacího čísla či
lokality. Po zobrazení draţby kliknutím na tlačítko „Připojte se – online“ se tato draţba ihned zobrazí na uţivatelském účtu účastníka draţby v části
Moje draţby. Zároveň bude draţebníkovi oznámeno, ţe se účastník jako účastník draţby připojil k jeho draţbě. Do draţby je moţné se registrovat
pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby účastník draţby provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením draţby, aby
draţebník mohl ověřit zejména úhradu draţební jistoty.
Prokázání totoţnosti
Kaţdý účastník draţby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen draţebníkovi doloţit svou totoţnost. Můţe t ak učinit více
způsoby, které stanoví tato draţební vyhláška. Doklady o prokázání totoţnosti schvaluje pouze draţebník a totoţnost je moţné provést níţe
uvedenými způsoby:
a)
b)
c)
d)
e)

osobně u draţebníka
ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla draţebníka
ověřenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / firemním)
ověřenými konvertovanými doklady do datové schránky draţebníka (číslo schránky: 8cmetzm)
ověřenými konvertovanými doklady vloţenými na uţivatelský účet elektronického draţebního systému

Podrobnosti o prokázání totoţnosti jsou uvedeny a podrobně popsány v elektronickém draţebním systému n a adrese http://www.realdrazby.cz - v
záloţce POMOC/JAK DRAŢIT v odkazu „Jak splnit podmínky k účasti v draţbě“. Fyzické osoby, které se míní stát účastníky draţby, nebo které
jednají za či jménem právnické osoby, mínící se stát účastníkem draţby, jsou povinni doloţit svou totoţnost občanským průkazem nebo dokladem
mu postaveným na roveň, cizí státní příslušníci pouze cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. Fyzická osoba jednající jménem
právnické osoby se sídlem v ČR, jeţ se míní účastnit draţby, je povinna předloţit výpis z obchodního rejstříku ne starší neţ tří měsíce (originál či
úředně ověřenou kopii) nebo v případě právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstříku výpis z jiného příslušného registru či rejstříku,
kde je právnická osoba zapsána, ne starší neţ tři měsíce (originál či úředně ověřená kopie). Z těchto listin musí být zjevné, ţe dotčená fyzická
osoba je oprávněna samostatně jednat jménem právnické osoby. V případě jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ČR,
musí být předloţena veřejná listina vydaná příslušným úřadem cizího státu plnící tutéţ funkci, co listiny zmíněné v předchozí větě. Pravost těchto
listin vydaných orgány cizího státu (resp. pravost podpisů osob jednajících jejich jménem, včetně jejich opr ávnění tak jednat anebo pravost razítka)
musí být apostilovány (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li některá z výše uvedených listin
vyhotovena v jiném neţ českém jazyce, musí být tato listina opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u
některého z krajských soudů ČR. Fyzická osoba jednající na základě plné moci za osobu (fyzickou či právnickou), jeţ se míní ú častnit draţby, jsou
povinny předloţit písemnou plnou moc, udělenou zmocnitelem zvlášť pro tuto draţbu. Podpisy na této plné moci musí být úředně ověřeny. V
případě vyhotovení úředního ověření v zahraničí, musí být úřední ověření apostilováno (v případě státu mimo příslušnou Haagsk ou úmluvu musí
být superlegalizovány). V případě zastoupení právnických osob musí zástupce doloţit listiny dle předchozího odstavce této draţební vyhlášky,
dokládající oprávnění osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li některá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném neţ
českém jazyce, musí být tato listina opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z krajských s oudů
ČR. Za právnickou osobu, jeţ se míní účastnit draţby, můţe jednat prokurista, pokud prostřednictvím shora uvedených listin doloţí svou funkci. V
případě společného účastenství v draţbě společně více osob s cílem nabýt vlastnictví k předmětu draţby do spoluvlastnictví více osob, je nutné
předloţit čestné prohlášení těchto osob o tom, ţe se dohodli na společném účastenství v této draţbě konané dle této draţební vyhlášky, ţe se
dohodli na budoucí výši svých spoluvlastnických podílů k vydraţenému předmětu draţby, ţe společně a nerozdílně uhradí draţební jistotu podle
této draţební vyhlášky, ţe uhradí společně a nerozdílně cenu dosaţenou vydraţením v případě, ţe se stanou vydraţiteli, ţe je čestné prohlášení
závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydraţeného předmětu draţby a ţe na základě zvláštní plné moci zmocňují
společného zástupce, aby se draţby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět draţby draţil. Dále je nutno předloţit plnou moc

zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit draţby. Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. Účastník draţby je
povinen doloţit čestným prohlášením, ţe není osobou z draţby vyloučenou ve smyslu ust. § 3 zákona 26/2000 Sb., a ţe ani nebude pro takovou
osobu draţit (Prohlášení je součástí registračního formuláře).
Předkupní právo
Má-li některý z účastníků draţby předkupní právo k předmětu draţby - doloţí je draţebníkovi originálními listinami nebo jejich úředně ověřenými
opisy ve lhůtě do tří dnů do zahájení draţby. Nesplněním této lhůty znamená, ţe předkupní právo nelze v draţbě uplatnit. O pr okázání předkupního
práva informuje draţebník účastníka draţby ve lhůtě nejpozději dva dny před zahájením draţby, a to na jeho emailovou adresu.
Průběh elektronické draţby
Po prokázání totoţnosti účastníka draţby, sloţení draţební jistoty, doloţení zaplacení draţební jistoty, splnění povinnosti vyplývající ze zák. č.
26/2000 Sb. a této draţební vyhlášky, bude účastník draţby zapsán do seznamu účastníků draţby. O zapsání do seznamu účastníků draţby
informuje draţebník kaţdého účastníka draţby bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty. Takto zapsanému účastníkovi draţby
bude v elektronickém draţebním systému umístěném na adrese http://www.realdrazby.cz přiděleno jedinečné číslo, které je účastníkovi draţby
náhodně přiděleno v rámci kaţdé elektronické draţby a slouţí k jeho jednoznačnému rozlišení. Poté můţe projevovat svou účast v zapsané draţbě
činěním podáním/příhozu kdykoli v jejím průběhu. Při činění podání/příhozu musí být účastník draţby před odesláním svého podání dotázán
elektronickým draţebním systémem, zda chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým draţebním systémem nebo
kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém draţebním systému. Podání činí draţitel vyplněním kolonky pro příhoz a potvrzením tlačítka
Přihodit. Tímto je učiněn příhoz/podání. Podání (draţitelem nabízená cena) se automaticky přepočítá po vyplnění výše příhozu. Podání a pří hoz
bude zobrazeno v seznamu příhozů. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, ţe bylo systémem elektronických draţeb draţiteli zpětně
potvrzeno – po podání se zobrazí nad draţbou informace v zeleném poli, ţe podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijat ých
podání v poli Průběh draţby. Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující výzvy a prohlášení:
a) v okamţiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je účastníkům draţby zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka
draţby (označení identifikátoru účastníka draţby, který učinil nejvyšší podání)“,
b) v okamţiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je účastníkům draţby zobrazena výzva „Podruhé pro
účastníka draţby (označení identifikátoru účastníka draţby, který učinil nejvyšší podání)“,
c) v okamţiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům draţby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z
přítomných účastníků draţby podání vyšší, neţ bylo podání naposled učiněné účastníkem draţby (označení identifikátoru účastní ka draţby,
který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.
d) v okamţiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům draţby zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka draţby (označení
identifikátoru účastníka draţby, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno. Je-li v posledních 5 minutách před
uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem draţby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od
okamţiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniţ by bylo učiněno další podání, příjem podání je
zastaven. Elektronický draţební systém vylučuje v elektronické draţbě činit stejné podání ve stejném okamţiku. Další podání t edy musí být vţdy
vyšší neţ předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické draţbě přihlíţeno, z tohoto důvodu je vyloučen postup podle §10 zák.č.
26/2000 Sb. (rozhodování losem). Pouze účastníci draţby oprávnění z předkupního práva mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nab ídky jiného
draţitele. Jednacím jazykem draţby, včetně vyřizování všech záleţitostí spojených s draţbou, je český jazyk.
Vydraţitelem se stává účastník draţby, který učinil nejvyšší podání, na jehoţ základě mu licitátor udělil příklep. Cenu dosaţ enou vydraţením, nelze
dodatečně sníţit.

Bod 7.
Úhrada ceny dosaţené vydraţením:
Cenu dosaţenou vydraţením je vydraţitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e)
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení draţby k rukám draţebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději
do 10 dnů od konání draţby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání draţby.
Při úhradě ceny dosaţené vydraţením a odměny draţebníka bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet draţebníka č. účtu:
51-1948500207/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., uvede vydraţitel variabilní symbol platby, kterým je „IČO“ u právnických osob, „datum
narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením
specifického symbolu 7457017.
Draţební jistota, kterou vydraţitel uhradil před započetím draţby, se započítává na cenu dosaţenou vydraţením. 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, šekem, platební kartou je nepřípustná.

Bod 8.
Odměna draţebníka:
Draţba bude pro vydraţitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu draţby, které nese
vydraţitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliţe je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo
draţebník nebo jestliţe jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Náklady draţebníka spojené s předáním předmětu draţby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) kaţdá započatá hodina draţebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu draţby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte draţebník příslušnou sazbu DPH.

Bod 9.
Přechod vlastnictví a potvrzení o vlastnictví:
Uhradil-li vydraţitel cenu dosaţenou vydraţením a odměnu draţebníka ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu draţby k okamţiku
udělení příklepu. V opačném případě na vydraţitele nepřechází vlastnické právo a draţba je zmařena z viny vydraţitele. Draţebník vydá bez
zbytečného odkladu vydraţiteli, který nabyl vlastnictví předmětu draţby, potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu draţby.
Navrhovatelem vlastnického práva do katastru nemovitostí je vydraţitel.
Zmaření draţby vydraţitelem:
Je-li draţba zmařena vydraţitelem nebo vydraţila-li předmět draţby osoba, jeţ je z draţby vyloučena, draţební jistota sloţená vydraţitelem se
pouţije na náklady zmařené draţby. Koná-li se opakovaná draţba, zúčtuje se zbývající část draţební jistoty sloţené vydraţitelem, který způsobil
zmaření draţby, 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 10.
Podmínky odevzdání předmětu draţby:
Jestliţe nabyl vydraţitel vlastnictví k předmětu draţby dle § 30 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, a to
nejpozději do 10 dnů ode dne úhrady ceny dosaţené vydraţením. O předání předmětu draţby bude sepsán „Protokol o předání o předmětu
draţby”, který podepíše draţebník, bývalý vlastník (navrhovatel) a vydraţitel. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu draţby
nese vydraţitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliţe je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo
draţebník nebo jestliţe jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Nebezpečí škody, odpovědnost za vady:
Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází z navrhovatele na vydraţitele dnem předání předmětu draţby; v týţ den přechází na vydraţitele
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draţby a od tohoto dne má vydraţitel právo na uţitky a poţitky z předmětu draţby a
současně povinnost předmět draţby na svůj náklad udrţovat. Je-li vydraţitel v prodlení s převzetím předmětu draţby, nese nebezpečí škody a
odpovědnost za škodu vydraţitel. Vydraţitel přebírá předmět draţby ve stavu, v jakém byl předmět draţby ke dni konání draţby a Navrhovatel
neodpovídá za jakékoliv vady předmětu draţby nebo jakékoli věci, práva či majetkové hodnoty k němu náleţející. Navrhovatel zaručuje vlastnosti
předmětu draţby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto draţební vyhláškou.

V Praze dne 13.12.2017

Bc. Jana
Vosková
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7 x Draţebník
1 x Navrhovatel
7 x osoby uvedené v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.

