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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dobrovolné dražby vyhotovená dle § 20 zák.þ. 26/2000 Sb., v platném znČní

Bod 1.
Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Dražba bude uskuteþnČna elektronicky prostĜednictvím
elektronického dražebního systému na adrese:

www.realdrazby.cz
Zahájení dražby se stanovuje na den 1.9.2020 v 10:00:00 na internetové adrese http://www.realdrazby.cz. Od tohoto okamžiku
mohou úþastníci dražby þinit podání. Ukonþení dražby se stanovuje na den 1.9.2020 nejdĜíve v 10:30:00 (toto je nejþasnČjší možný
okamžik skonþení dražby). Elektronická dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí v elektronickém
dražebním systému.

Bod 2.
Dražebník:
KOVA Group a.s.
IýO: 274 11 672, sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zastoupena povČĜeným zamČstnancem Alenou Aghovou
Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.
IýO: 26919877, sídlem ýechyĖská 361/16, 602 00 Brno
Zastoupena: Mgr. JiĜím Šebestou, ohlášeným spoleþníkem
insolvenþní správce dlužníka:
LudČk Šiška, nar. 28.6.1979, IýO: 75954401, bytem Žižkovo nám. 6, 582 81 Habry

Bod 3.
Oznaþení pĜedmČtu dražby:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, znaþky: VOLVO, obchodní oznaþení: S60, kategorie vozidla: M1, typ: R, varianta: RS74, verze:
RS7462, RZ: 3J79181, datum 1. registrace vozidla: 13.12.2004, VIN: YV1RS746252449169, zdvih. objem: 2 401 ccm, výkon: 96
kW, palivo: NM, typ motoru: D5244T2, smČrnice EHS/ES: 2002/80A, poþet náprav - z toho hnaných: 2-1, pĜevodovka: MANUÁLNÍ,
barva: MODRÁ, karoserie: SEDAN, spojovací zaĜízení: -, poþet míst k sezení: 5, STK platná do: 6.11.2019, pĜeþtený stav poþítadla
ujetých kilometrĤ: 536 170 km, skuteþný stav km není znám,
(dále jen „pĜedmČt dražby“).
Popis pĜedmČtu dražby a jeho stavu:
MimoĜádná výbava automobilu odpovídá modelové ĜadČ Volvo S60 2,4D 96 kW.
První registrace automobilu byla na území BELGIE, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výmČnu provozních kapalin a kontrolu
brzdové soustavy, stav odpovídá stáĜí a poþtu ujetých kilometrĤ. Kryt pravé zadní lampy je rozbitý, levá pĜední výplĖ je demontovaná
a uložená v kufru vozidla, demontované originální rádio, poškození þalounČní pravého sloupku þelního skla, nezjištČna funkþnost
stČraþĤ, pĜístrojová deska vþetnČ pĜístrojĤ je nekompletní, na pĜední nápravČ použitá rezervní kola, na vozidle chybí registraþní
znaþky.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku þ. 1926/021/20.
Omezení váznoucí na pĜedmČtu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na pĜedmČtu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným zpĤsobem ovlivĖovaly jeho hodnotu.
UpozornČní dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona þ. 26/2000 Sb., o veĜejných dražbách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, výslovnČ
upozorĖuje, že údaje uvedené o pĜedmČtu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu
pĜedmČtu dražby a o právech a závazcích na pĜedmČtu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Dražebník ani navrhovatel nezaruþují jakkoli technický stav pĜedmČtu dražby a neodpovídají za pĜípadné vady pĜedmČtu dražby.
V pĜípadČ výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místČ dražební vyhlášky má upozornČní dražebníka uvedené
v pĜedchozích dvou vČtách pĜednost.
Dražebník upozorĖuje, že navrhovatel nezaruþuje žádné vlastnosti pĜedmČtu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovČdnost.
Vydražitel bere na vČdomí, že se stavem pĜedmČtu dražby se mĤže seznámit na prohlídce pĜedmČtu dražby a dbát pĜitom nejvyšší
opatrnosti a Ĝídit se pokyny pĜíslušných povČĜených osob dražebníka.
Dražebník upozorĖuje, že údaje o pĜedmČtu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základČ podkladĤ poskytnutých mu
navrhovatelem, v pĜípadČ jejich nesprávnosti þi neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
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ZjištČná cena:
Cena pĜedmČtu dražby byla zjištČna posudkem soudního znalce Petra Sudy, sídlem Kryšpínova 576/22, 109 00 Praha 10 ze dne
13.8.2020, þíslo znaleckého posudku: 1926/021/20, a to v þástce v místČ a þase obvyklé ve výši 21 800,00 Kþ.

Bod 4.
Nejnižší podání þiní 14 600,00 Kþ
Minimální pĜíhoz byl stanoven na þástku 1 000,00 Kþ
Dražební jistota nebyla stanovena.

Bod 5.
Prohlídky pĜedmČtu dražby byly stanoveny na tyto termíny:
1. termín 26.8.2020 od 14:00 do 14:30
2. termín 31.8.2020 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.
Prohlídky pĜedmČtu dražby je možné po pĜedchozí domluvČ provádČt i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel
257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v
Autocentru Stehlík s.r.o.

Bod 6.
Úþastník dražby se do elektronické dražby registruje prostĜednictvím žádosti pĜes elektronický dražební systém
http://www.realdrazby.cz. Dražebník je povinen bez zbyteþného odkladu po obdržení této žádosti zaslat úþastníkovi dražby na adresu
jeho elektronické pošty podrobnosti týkající se úþasti na elektronické dražbČ, zejména pak základní informace o elektronické dražbČ,
o zpĤsobu prokázání totožnosti úþastníka dražby a zpĤsobu složení dražební jistoty, pokud je požadována.
Elektronické dražby se mĤže úþastnit pouze úþastník dražby, který splnil povinnosti vyplývající ze zákona a této vyhlášky a byl
zapsán do seznamu úþastníkĤ dražby. O zapsání do seznamu úþastníkĤ dražby informuje dražebník každého úþastníka dražby bez
zbyteþného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.
Registrace
V elektronickém dražebním systému na adrese http://www.realdrazby.cz - v záložce POMOC/JAK DRAŽIT je uveden postup
registrace úþastníka dražby, zejména zpĤsob prokázání jeho totožnosti. Použitím odkazu Registrace zadá Registraci dražitele a
vyplní požadované údaje. Po provedení kontroly údajĤ klikne na tlaþítko Potvrdit, a tím bude registraþní formuláĜ odeslán. Na
emailovou adresu úþastníka dražby bude následnČ doruþeno Potvrzení registrace s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento
odkaz svou registraci dokonþí. Jedná se o úkon, kterým je potvrzena existence emailové adresy a uživatelský úþet se tím stane
aktivním. Na emailovou adresu úþastníka dražby bude nakonec doruþeno Dokonþení registrace a zaslání pĜihlašovacích údajĤ. Poté
se úþastník pĜihlásí ke svému uživatelskému úþtu kliknutím na tlaþítko PĜihlášení a v zobrazeném oknČ vyplní „Uživatelské jméno“
(emailová adresa) a heslo a klikne na tlaþítko „PĜihlásit“. Poté vyhledá dražbu v záložkách dle þísla dražby, jednacího þísla þi lokality.
Po zobrazení dražby kliknutím na tlaþítko „PĜipojte se – online“ se tato dražba ihned zobrazí na uživatelském úþtu úþastníka dražby
v þásti Moje dražby. ZároveĖ bude dražebníkovi oznámeno, že se úþastník jako úþastník dražby pĜipojil k jeho dražbČ. Do dražby je
možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporuþuje se, aby úþastník dražby provedl svoji registraci s dostateþným pĜedstihem
pĜed zahájením dražby, aby dražebník mohl ovČĜit zejména úhradu dražební jistoty.
Prokázání totožnosti
Každý úþastník dražby, vþetnČ osob jednajících za nČ þi jejich jménem, je povinen dražebníkovi doložit svou totožnost. MĤže tak
uþinit více zpĤsoby, které stanoví tato dražební vyhláška. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze dražebník a totožnost je
možné provést níže uvedenými zpĤsoby:
a) osobnČ u dražebníka
b) ovČĜenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka
c) ovČĜenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / firemním)
d) ovČĜenými konvertovanými doklady do datové schránky dražebníka (þíslo schránky: 8cmetzm)
e) ovČĜenými konvertovanými doklady vloženými na uživatelský úþet elektronického dražebního systému
Podrobnosti o prokázání totožnosti jsou uvedeny a podrobnČ popsány v elektronickém dražebním systému na adrese
http://www.realdrazby.cz - v záložce POMOC/JAK DRAŽIT v odkazu „Jak splnit podmínky k úþasti v dražbČ“. Fyzické osoby, které
se míní stát úþastníky dražby, nebo které jednají za þi jménem právnické osoby, mínící se stát úþastníkem dražby, jsou povinni
doložit svou totožnost obþanským prĤkazem nebo dokladem mu postaveným na roveĖ, cizí státní pĜíslušníci pouze cestovním pasem
nebo povolením k trvalému pobytu. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v ýR, jež se míní úþastnit dražby, je
povinna pĜedložit výpis z obchodního rejstĜíku ne starší než tĜí mČsíce (originál þi úĜednČ ovČĜenou kopii) nebo v pĜípadČ právnických
osob nezapisovaných do obchodního rejstĜíku výpis z jiného pĜíslušného registru þi rejstĜíku, kde je právnická osoba zapsána, ne
starší než tĜi mČsíce (originál þi úĜednČ ovČĜená kopie). Z tČchto listin musí být zjevné, že dotþená fyzická osoba je oprávnČna
samostatnČ jednat jménem právnické osoby. V pĜípadČ jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ýR, musí
být pĜedložena veĜejná listina vydaná pĜíslušným úĜadem cizího státu plnící tutéž funkci, co listiny zmínČné v pĜedchozí vČtČ. Pravost
tČchto listin vydaných orgány cizího státu (resp. pravost podpisĤ osob jednajících jejich jménem, vþetnČ jejich oprávnČní tak jednat
anebo pravost razítka) musí být apostilovány (v pĜípadČ státu mimo pĜíslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li
nČkterá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než þeském jazyce, musí být tato listina opatĜena pĜekladem do þeského jazyka,
vyhotoveným tlumoþníkem, zapsaným u nČkterého z krajských soudĤ ýR. Fyzická osoba jednající na základČ plné moci za osobu
(fyzickou þi právnickou), jež se míní úþastnit dražby, jsou povinny pĜedložit písemnou plnou moc, udČlenou zmocnitelem zvlášĢ pro
tuto dražbu. Podpisy na této plné moci musí být úĜednČ ovČĜeny. V pĜípadČ vyhotovení úĜedního ovČĜení v zahraniþí, musí být úĜední
ovČĜení apostilováno (v pĜípadČ státu mimo pĜíslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V pĜípadČ zastoupení
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právnických osob musí zástupce doložit listiny dle pĜedchozího odstavce této dražební vyhlášky, dokládající oprávnČní osob
podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li nČkterá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než þeském jazyce,
musí být tato listina opatĜena pĜekladem do þeského jazyka, vyhotoveným tlumoþníkem, zapsaným u nČkterého z krajských soudĤ
ýR. Za právnickou osobu, jež se míní úþastnit dražby, mĤže jednat prokurista, pokud prostĜednictvím shora uvedených listin doloží
svou funkci. V pĜípadČ spoleþného úþastenství v dražbČ spoleþnČ více osob s cílem nabýt vlastnictví k pĜedmČtu dražby do
spoluvlastnictví více osob, je nutné pĜedložit þestné prohlášení tČchto osob o tom, že se dohodli na spoleþném úþastenství v této
dražbČ konané dle této dražební vyhlášky, že se dohodli na budoucí výši svých spoluvlastnických podílĤ k vydraženému pĜedmČtu
dražby, že spoleþnČ a nerozdílnČ uhradí dražební jistotu podle této dražební vyhlášky, že uhradí spoleþnČ a nerozdílnČ cenu
dosaženou vydražením v pĜípadČ, že se stanou vydražiteli, že je þestné prohlášení závazné, nevypovČditelné a nezrušitelné
minimálnČ do doby pĜevzetí vydraženého pĜedmČtu dražby a že na základČ zvláštní plné moci zmocĖují spoleþného zástupce, aby
se dražby úþastnil a jménem tČchto osob výše uvedený pĜedmČt dražby dražil. Dále je nutno pĜedložit plnou moc zástupce
oprávnČného se za tyto osoby úþastnit dražby. Podpisy na plné moci a þestném prohlášení musí být úĜednČ ovČĜeny. Úþastník dražby
je povinen doložit þestným prohlášením, že není osobou z dražby vylouþenou ve smyslu ust. § 3 zákona 26/2000 Sb., a že ani
nebude pro takovou osobu dražit (Prohlášení je souþástí registraþního formuláĜe).
PĜedkupní právo
Má-li nČkterý z úþastníkĤ dražby pĜedkupní právo k pĜedmČtu dražby - doloží je dražebníkovi originálními listinami nebo jejich úĜednČ
ovČĜenými opisy ve lhĤtČ do tĜí dnĤ do zahájení dražby. NesplnČním této lhĤty znamená, že pĜedkupní právo nelze v dražbČ uplatnit.
O prokázání pĜedkupního práva informuje dražebník úþastníka dražby ve lhĤtČ nejpozdČji dva dny pĜed zahájením dražby, a to na
jeho emailovou adresu.
PrĤbČh elektronické dražby
Po prokázání totožnosti úþastníka dražby, složení dražební jistoty, doložení zaplacení dražební jistoty, splnČní povinnosti vyplývající
ze zák. þ. 26/2000 Sb. a této dražební vyhlášky, bude úþastník dražby zapsán do seznamu úþastníkĤ dražby. O zapsání do seznamu
úþastníkĤ dražby informuje dražebník každého úþastníka dražby bez zbyteþného odkladu na adresu jeho elektronické pošty. Takto
zapsanému úþastníkovi dražby bude v elektronickém dražebním systému umístČném na adrese http://www.realdrazby.cz pĜidČleno
jedineþné þíslo, které je úþastníkovi dražby náhodnČ pĜidČleno v rámci každé elektronické dražby a slouží k jeho jednoznaþnému
rozlišení. Poté mĤže projevovat svou úþast v zapsané dražbČ þinČním podáním/pĜíhozu kdykoli v jejím prĤbČhu. PĜi þinČní
podání/pĜíhozu musí být úþastník dražby pĜed odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce
skuteþnČ uþinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího
pole v elektronickém dražebním systému. Podání þiní dražitel vyplnČním kolonky pro pĜíhoz a potvrzením tlaþítka PĜihodit. Tímto je
uþinČn pĜíhoz/podání. Podání (dražitelem nabízená cena) se automaticky pĜepoþítá po vyplnČní výše pĜíhozu. Podání a pĜíhoz bude
zobrazeno v seznamu pĜíhozĤ. Podání je bráno za uþinČné pouze v pĜípadČ, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpČtnČ
potvrzeno – po podání se zobrazí nad dražbou informace v zeleném poli, že podání bylo pĜijato a samotné podání se objeví v
seznamu pĜijatých podání v poli PrĤbČh dražby. PĜed uplynutím doby, bČhem které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující
výzvy a prohlášení:
a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, bČhem které lze þinit podání, zbývají 3 minuty, je úþastníkĤm dražby zobrazena výzva „Poprvé
pro úþastníka dražby (oznaþení identifikátoru úþastníka dražby, který uþinil nejvyšší podání)“,
b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, bČhem které lze þinit podání, zbývají 2 minuty, je úþastníkĤm dražby zobrazena výzva „Podruhé
pro úþastníka dražby (oznaþení identifikátoru úþastníka dražby, který uþinil nejvyšší podání)“,
c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, bČhem které lze þinit podání, zbývá 1 minuta, je úþastníkĤm dražby zobrazeno prohlášení
„Neuþiní-li nČkdo z pĜítomných úþastníkĤ dražby podání vyšší, než bylo podání naposled uþinČné úþastníkem dražby (oznaþení
identifikátoru úþastníka dražby, který uþinil nejvyšší podání), udČlím mu pĜíklep“.
d) v okamžiku, kdy uplyne doba, bČhem které lze þinit podání, je úþastníkĤm dražby zobrazena výzva „PotĜetí pro úþastníka dražby
(oznaþení identifikátoru úþastníka dražby, který uþinil nejvyšší podání)“ a pĜijímání dalších podání je zastaveno. Je-li v posledních
5 minutách pĜed uplynutím doby, bČhem které lze þinit podání, uþinČno podání úþastníkem dražby, posouvá se þas pro pĜíjem
dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovanČ. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo
uþinČno další podání, pĜíjem podání je zastaven. Elektronický dražební systém vyluþuje v elektronické dražbČ þinit stejné podání
ve stejném okamžiku. Další podání tedy musí být vždy vyšší než pĜedchozí uþinČné podání, jinak k nČmu nebude v elektronické
dražbČ pĜihlíženo, z tohoto dĤvodu je vylouþen postup podle §10 zák.þ. 26/2000 Sb. (rozhodování losem). Pouze úþastníci dražby
oprávnČní z pĜedkupního práva mohou pĜihazovat 0 Kþ pro dorovnání nabídky jiného dražitele. Jednacím jazykem dražby, vþetnČ
vyĜizování všech záležitostí spojených s dražbou, je þeský jazyk.
Vydražitelem se stává úþastník dražby, který uþinil nejvyšší podání, na jehož základČ mu licitátor udČlil pĜíklep. Cenu dosaženou
vydražením, nelze dodateþnČ snížit.

Bod 7.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením spoleþnČ s odmČnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona þ. 26/2000 Sb. v platném
znČní ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník) po skonþení dražby k rukám dražebníka.
Pokud tato pĜekroþí þástku 200 000,00 Kþ, pak ve lhĤtČ nejpozdČji do 10 dnĤ od konání dražby a pokud tato pĜekroþí þástku
500 000,00 Kþ pak ve lhĤtČ nejpozdČji do 30 dnĤ od konání dražby.
PĜi úhradČ ceny dosažené vydražením a odmČny dražebníka bankovním pĜevodem þi vkladem v hotovosti na bankovní úþet
dražebníka þ. úþtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „Iý“ u právnických osob, „datum
narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIý“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstĜíku,
s uvedením specifického symbolu 7453220.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit zapoþtením, rovnČž platba smČnkou, šekem, platební kartou je nepĜípustná.
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Bod 8.
OdmČna dražebníka:
OdmČnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. OdmČna dražebníka již zahrnuje
sazbu DPH 21 % a je splatná spoleþnČ s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s pĜedáním pĜedmČtu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kþ
b) každá zapoþatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kþ
c) pĜíprav a vyhotovení protokolu o pĜedání pĜedmČtu dražby: 0 Kþ
K výše uvedeným nákladĤm pĜipoþte dražebník pĜíslušnou sazbu DPH.

Bod 9.
PĜechod vlastnictví a potvrzení o vlastnictví:
Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením a odmČnu dražebníka ve stanovené lhĤtČ, pĜechází na nČj vlastnictví pĜedmČtu
dražby k okamžiku udČlení pĜíklepu. V opaþném pĜípadČ na vydražitele nepĜechází vlastnické právo a dražba je zmaĜena z viny
vydražitele. Dražebník vydá bez zbyteþného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví pĜedmČtu dražby, potvrzení o nabytí vlastnictví
pĜedmČtu dražby.
Žádost o zápis zmČny vlastníka silniþního vozidla podává dle § 8 odstavec (1) písmeno b) þíslo 1. zákona 56/2001 Sb. o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích vydražitel.
ZmaĜení dražby vydražitelem:
Je-li dražba zmaĜena vydražitelem nebo vydražila-li pĜedmČt dražby osoba, jež je z dražby vylouþena, dražební jistota složená
vydražitelem se použije na náklady zmaĜené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúþtuje se zbývající þást dražební jistoty složené
vydražitelem, který zpĤsobil zmaĜení dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradČ nákladĤ dražby a opakované dražby se
zbývající þást vrátí vydražiteli, který zpĤsobil zmaĜení dražby. Vydražitel, který zpĤsobil zmaĜení dražby, je povinen na výzvu
dražebníka uhradit tu þást nákladĤ dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby
konané v dĤsledku zmaĜení pĜedchozí dražby vydražitelem. Organizaþní náklady dražby budou stanoveny mimo jiné podle ceníku
služeb Dražebníka, který je uveĜejnČný na www stránkách https://www.drazby.cz/cenik-sluzeb.

Bod 10.
Podmínky odevzdání pĜedmČtu dražby:
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k pĜedmČtu dražby dle § 30 zák. þ. 26/2000 Sb., je dražebník povinen pĜedat vydražiteli pĜedmČt
dražby a listiny, které osvČdþují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s pĜedmČtem dražby nebo osvČdþují jiná práva vydražitele
vĤþi pĜedmČtu dražby, a to nejpozdČji do 15 dnĤ ode dne úhrady ceny dosažené vydražením. O pĜedání pĜedmČtu dražby bude
sepsán „Protokol o pĜedání o pĜedmČtu dražby”, který podepíše dražebník, bývalý vlastník (navrhovatel) a vydražitel. Veškeré náklady
spojené s pĜedáním a pĜevzetím pĜedmČtu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladĤm, které by jinak nebyly
vznikly, jestliže je zpĤsobil svým zavinČním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se
jim pĜihodila.
Nebezpeþí škody, odpovČdnost za vady:
Nebezpeþí škody na pĜedmČtu dražby pĜechází z navrhovatele na vydražitele dnem pĜedání pĜedmČtu dražby; v týž den pĜechází na
vydražitele odpovČdnost za škodu zpĤsobenou v souvislosti s pĜedmČtem dražby a od tohoto dne má vydražitel právo na užitky a
požitky z pĜedmČtu dražby a souþasnČ povinnost pĜedmČt dražby na svĤj náklad udržovat. Je-li vydražitel v prodlení s pĜevzetím
pĜedmČtu dražby, nese nebezpeþí škody a odpovČdnost za škodu vydražitel. Vydražitel pĜebírá pĜedmČt dražby ve stavu, v jakém
byl pĜedmČt dražby ke dni konání dražby a Navrhovatel neodpovídá za jakékoliv vady pĜedmČtu dražby nebo jakékoli vČci, práva þi
majetkové hodnoty k nČmu náležející. Navrhovatel zaruþuje vlastnosti pĜedmČtu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu
stanoveném touto dražební vyhláškou.
V Praze dne 14.08.2020
podepsal
Alena Digitálně
Alena Aghová
Datum: 2020.08.14
13:28:30 +02'00'
Aghová
……………………………………

Dražebník

RozdČlovník:
x 7 x Dražebník
x 1 x Navrhovatel
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