
BOHEMIA BELLE, a.s.
se sídlem: Praha 8 - Karlín, Křižíkova 196, PSČ 186 00
Ičo:00223 344
apsráno: sp, zn. B 647 vedená u Městského soudu v Praze
astoupená Ing. Tomášem Syručkem, statutámím ředitelem
ako dražebník

(dále jen ,,Dražebník ')

^

Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci

ladkovského 2I5l3,Htadec Kráové, PSČ 500 02
odním rejsťíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII,

Drahoslavou Pospíšilovou, likvidátorkou

,,Navrhovatel)

Dražebník a Navrhovatel lzavíraji v souladu s příslušnými ustanoveními zákona é.

2612000 Sb., o veřejných dtažbách, ve mění pozdějších předpisů (dálejen ,,Dražebni zákon"),
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Dražebni vyhlášku
dobrovolné dražby veřejné

vydanou dle příslušných ustanovení § 20 Dražebního zákona

(dáe jen ,,Dražební lyhláška")

1. Charakteristikadražby
Drťba je veřejná a dobrovolná. Dražba se koná v souladu s ustanovením § 17
Drťebního zákona a dalšími příslušnými právními předpisy.

2. Místo, datum a čas zahájení dražby
2.I. Dražba se bude konat v označené místnosti na adrese: Hotel U Beránka, Masarykovo

nám.74,547 01 Náchod
2.2. a to dne 25. I1.2020 v 15,30 hod. Dra:žba se zahajuje prohlášením licitátora podle § 23

Dražebního zákona. Prezence účastníků dražby bude probíhat v místě konriní dražby 30
minut před zahájením dražby.

2.3. Učast na dražbě není podmíněná registraěním poplatkem.
2.4. Neskládá se žádná dražební jistina.



3.

3.1.

Předmět dražby

Předmětem dražby jsou věci Navrhovatele, tedy následující pozemek:

Parcela č. l91l49, o výméíe 528m', zahrada

jak je zapsáno na LV č. 47 pro k.ír. Babí u Náchoda, obec Náchod, Královéhradecký kraj,

Katastrální pracoviště Náchod (dále jen dohromady jako ,,Předmět dražby").

Předmět dražby byl ohodnocen znaleckým posudkem ó.351413512020 x TC 19I/49,kteý
zpracoval Jiří Melich se sídlem Karla Čapka 681, 500 02 Hradec Králové, znalec

_imenovaný roáodnutím Kraj ského soudu v Hradci Králové ze dne 23.10.1998, čj. Spr.
2022198 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady - specializace nemovitosti,
zapsaný v semamu znaloů a tlumoěníků vedeném IQajským soudem v Hradci Králové,
na tržní hodnotu ve ťši 59.000,- Kč (dále jen,,Znalecký posudek').

Státní pozemkový uřad nemá příslušnost hospodařit k předmětnému pozemku v k.ú. Babí
u Náchoda, neboť nejde o nemovitost ve vlastnictví státu na základě ustanovení § 4 odst.

1 a § 22 odst. 3 zž:kona č.50312012 Sb., ve smyslu § 17 zakona č. 229ll99l Sb., o úpravě
vlastnických váahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ktery by sv,ým charakterem
splňoval ke dni jeho úěinnosti ustanovení § 1 odst. 1 záLkona é.22911991 Sb. Pozemek
neslouží k zomědělské činnosti, nachází se v zastavěném území obce,

3.2. Předmět dražby se draží, jak stojí a lež.
3.3. Navrhovatel drťby není jakkoli omezen ve zcizení Předmětu drzržby formou veřejné

dobrovolné dražby.
3.4. Dražebník i Nawhovatel si lryhrazují právo na změnu v Předmětu dražby, a to z

technických či provozrrích důvodů.

Místo, datum a čas konání prohlídky Předmětu dražby

Prohlídka předmětu dražby se uskuteční dne 11. 11. 2020 v 10,00 hod.

Každý návštěvník je povinen při prohlídce dbát co nejvyšší opatrnosti, aby nedošlo ke
vzniku škodyiújmy na majetku.
Místo srazu: na Parcele č. 191l49, k.ú. Babí u Náchoda, obec Náchod.

5, Účastník dražby

5.1. Účastník, osoba mající zájem o Předmět dražby se může dát v dražbě zastupovat
zmocněncem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele,
kterou předá Dražebníkovi nejpozději patnáct minut před zahájením dražby,

5.2. Účastniky dražby nesmějí být osoby uvedenó v § 3 odst. 2,3,4, 5 a 6 Dražebního zákona.

5,3. Účastnici jsou povinni doložit nejpozději v den dražby v místě konání své čestné

prohlášení, že nejsou osobami r.yloučenými z dražby a nepodnikající fizzické osoby
předloží nebo podepíší ěestné prohlášení, že jejiclt manžeV manže|ka souhlasí sjejich
účastí na dražbě.

5.4. Účastníci dražby a ostatní přítomní na dražbě j sou v průběhujejího konání povinni nerušit
pruběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům a znemožňujícího tak drťbu
realizovat.

4.

4.3.

4.1.



7.

Účastník dražby je zapsán do semamu účastniků dražby akaždému účastníku dražby je
Dra:žebníkem přiděleno drťební ěís1o.

Úěastník dražby je povinen doložit svou totožnost platným úředním dokladem, ktený

obsahuje jeho podobenku, a v připadě, že jedná jménem právnické osoby i r."ýpisem z
veřejného rejstřiku anebo jiným obdobným dokladem, z něhož je patrné jeho jednatelské

oprávněníjménem této právnické osoby (dálejen,,Doklady"); zástupce j ednaj ící j ménem
účastníka dražby musí předložit písemnou plnou moc s uředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Veškeré tyto Doklady museji b;it předloženy v originale anebo v uředně
ověřené kopii.

Nejnžší podání a minimá|ní přihoz

Pro Předmět dražby je stanoveno nejnižší podaní ve qýši: 59.000,- Kč.(slovy:
padesátdevěttisíc korun česk,,ých)

Minimální příhoz činí 1.000,- Kč.

Průběh dražby

Drťba samotná je zahájena ve qýše uvedený den a čas v místě konání.
Dražba se zahaj uj e prohlášením li citátora, že zahajuje drťbu, a to neprodleně po veřej ně

ohlášeném ukončení zápisu účastníků dražby do seznamu.
Účastníci dražby činí po vyzvir;ri a po r.yvolrání licitátorem svá podání zřetelným
zvednutím dražebního čísla a lyřóením jimi nabízené ceny, tedy nalyšováním ceny o
min./max. příhoz.

7 .4. Draží se, pokud účastníci dražby éini lyšší a lryšší podání.
7,5, NebyloJi přes dvojí výzvtt a prohiášení licitátora: "Neuěinili někdo z přítomných

účastníků dražby podaní lyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby
(označení účastníka dražby, ktery učinil nejlyšší podaní), udělím mu příklep." uěiněno
lyšší podáLrrí, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po ťetí llzvě udělí příklep
účasbríkovi dražby, ktený učinil nejlyšší podaní.

7 .6 . Učiněným podaním j e úěastník dr ažby véuin a ne|ze j ej po ukončení dražby vy dtaženim
Předmětu dražby odvolat, když byl licitátorem udělen příklep.

7.7. Udělením příklepu je dražba skončena a účastníci dražby jsou povinni odevzdat bez
zbytečného odkladu Dražebníkovi dražební čísla.

7.8. NebyloJi při dražbě učiněno ani nejnižší podaní, licitátor dražbu ukončí.
7.9. Po ukončení dražby lyhotoví Drťebník bez zbyíečného odkladu protokol o provedené

dražbě, Veškerá podání musí být činěna v českém jazyce a v Kč.

Vydražitel, úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitelem se stává ten účastník dražby, který učinil nejryšší podání, najehož základě
mu licitátor uděiil příklep.

8.2. Vydražitel je povinen neprodleně po ukončení dražby podepsat ,,Protokol o provedené
dražbé"-
Způsob úhrady je blíže určen cenou dosaženou lrydražením,
Cenu dosaženou vydražením je l,"ydražitel dle § 29 Dražebního zákona povinen uhradit
dražebníkovi, nenili tato vyšši rrcž 200.000,- Kč ihned po skončení dražby, v případě, že
cena dosažená rrydražením nepřekročí částku 500,000,- Kě do 10 dnů od skonč eni dražby
v opačném případě do 40 dnů po skončení dražby, Yyďražitel uhradí cenu dosaženou

7 .1.
7.2.

7.3.

8.1.

8,3.
8,4.



9.

9.2.

vydražením v dané lhůtě bankovním převodem na účet dražebníka vedeným u Komerčni
banky a.s. pod ó. 27 -520265020710100 Jako variabilní symbol uvedou podnikající
frzické či právnické osoby své identifikační číslo, osoby nepodnikajíci uvedou své rodné
číslo. Cenu dosaženou lrydražením nelze uhradit směnkou, není přípustná ani úhrada
zápočtem, ani se nepřipouští platba šekem nebo platební kartou.

8.5. Uhradí-li rydražitel cenu dosaženou ,i,ydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj
vlastnické právo k předmětu dražby k okamžiku příklepu a zaplacením ceny k okamžiku
udělení příklepu.

8,6. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
8,7. Pokud lrydražitel neuhradí ve qýše uvedené lhůtě cenu dosaženou lydražením, dražba

bude zrrrařena a k přechodu vlastnického práva k Předmětu dražby nedojde, lydralžiteli
nebude vydáno potrŤzeni o nabytí vlastnictví, nebude mu předán Předmět dražby, a
nebude ani možná jeho účast v připadné opakované dražbě. Vydražitel, který způsobi1
zmaieni dražby,je na qýzvu Dražebníka povinen dále uhradit tu část reálných nákladů
dražby, kterou tento rrydražitel zmařil.

9.1 .

Převzetí Předmětu dražby

Zaplati-li lydražitel nejlyšší podání řádně a věas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k r.rydraženému Předmětu dražby, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu.
Vydražitel j e následně oprávněn převzit ltydražený Předmět dražby, a to buď v den konání
dražby po skončení dražby, nebo pak kterykoli pracovní den v čase od 8:00 hod, do 16:00
hod. Vydražitel je povinen vydražený Předmět dražby pievzít nejdéle do 7 (sedmi)
pracovnich dnů po dni konání dražby.
Neučinlli tak, jak psáno v bodě 9.2, je Dražebník oprávněn účtovat r,rydražiteli naklady
ve l"ýši 150 Kě bez DPH za každý další i započat,,ý den.
JeJi r,rydrzLžitel v prodlení s převzetím Předmětu dražby, nese nebezpečí škody a
odpovědnost za škodu r,ydražitel, a to od 8. dne od rydražení.
Při převzetí Předmětu drťby budou lydražiteli předany i veškeré dostupné doklady
týkající se Předmětu dražby a potvrzení o nabytí vlastnictví včetně všech zrikonných
příloh, nebudeJi ujednano jinak.
O předrini a píevzeti Předmětu drťby bude sepsán Protokol o předaní Předmětu dražby,
ktery podepíší bývalý vlastník, vydražitel a Dražebník. Jedno vyhotovení protokolu
obdrží bývalý vlastník a dvě lyhotovení obdrží lydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím Předmětu dražby nese vydražitel. Tato
povinnost se neváahuje k nrikladům, které by jinak nebyly vmikly, jestliže je způsobil
svým zaviněním bývalý vlastník nebo Dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly
náhodou, ktelá se jim přihodila.
Nebezpečí škody na Předmětu dražby píechžui z jeho vlastníka na vydraátele dnem
převzetí Předmětu dražby, tymž dnem přechází na r.ydražitele odpovědnost za škodu
způsobenou v souvislosti s Předmětem dražby.

10. Další ustanoveni

10.1. Otazky týkající se dražby nespecifikované v této Vyhlášce se řídí příslušnými
ustanoveními Dražebního zákona a dalšími subsidiámě platnými právními pŤedpisy.

10.2. Všechny osoby přítomné na dražbě jsou povinny řídit se pokyny Dražebníka a licitátora,
10.3. Provádět zvukový a obrazový záznam z pruběhu &ažby je oprávněna jen osoba k tomu

pověřená Dražebníkem.

9.3.

9,4,

9.5.

9.6.

9.7.

9,8.



10.4. Z úěasti na dražbě, resp. z dražební místrosti mťrže být Dra:žebníkem lyloučen ten, kdo
poruší tuto Dražební vyhlášku a/nebo obecné platné právní předpisy.

lr/il/*!,lr/u/ a.,.Ť"" /,
1.3v praze dne

Ing, Tomáš Syruěek, statutární ředitel

Dražebník
(úř e dně ov ěř ený p odp is)

v Hradci králové dne

závody, státní podnik v likvidaci
Ing. Drahoslava Pospíšilovti
likvidátor
Nawhovatel
(úředně ověř ený podpis)

Východočeské energttické závotly
sťátni podnik v iikyidaci
§ladkovskeh o 2l5l3 d}

500 02 Hradec Králové



Ověření - legalizace:

Běžné číslo ověřovací knihy O ll L652|2O2O-,---

overujl, ze:

lng. Drahoslava Pospíšilová, nar. o1,o3.1957, bydlištěm Liberec V - Kristiánov, Husova 2tt/8o-,,_,-,

iejíž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.--__:

V Liberci dne 01.10.2020-------

Parlínt $olrolovó |
n0úř8ká tEl€mBlco l

n r,tl6tiá JUDi Jáns s€€ma/ovlu' mt&loo so !ffim v Ubďd /

Ll



Prohlášení o pravosti podpisu na listině nesepsané advokátem

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 0í 72,13l85l202olc,

Já, níže podepsaný Mgr. Jiří Samek, advokát se sídlem Praha 4, Pod Děkankou 435/27,
PSC 147 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Ceskou advokátní komorou pod ev.
č, 17677 , prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 2 vyhotoveních podepsal

1. Tomáš Syrůček, dat. nar. 01.11.1977, bytem Na Květnici 2325, Nová Hospoda, 251 68

Kamenice, jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu ČR č.204224542.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvzuje SpráVnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině ani její soulad s právními

V Praze dne 12.10,2020
Is. "",;\
/.- l"t----\"\


