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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 19/13/D 
veřejné dražby dobrovolné 

ve smyslu § 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění 

I. OZNAČENÍ OSOB 

1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., 
 IČ 291 13 091, se sídlem Palackého 389/7, Plzeň, PSČ 301 00 
 jednající: Mgr. Karel Touschek, ohlášený společník 
 insolvenční správce dlužníka L. a S. Tábor – spol. s r.o. 
 IČ: 466 79 251, se sídlem Tábor, Náchod, Dražická 55, PSČ 390 03 
 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

 oddíl C, vložka 1617 

 
1.2. Dražebník: FIST Praha s.r.o. 

 IČ: 639 83 079, se sídlem Oderská 333, 196 00 Praha 9 – Čakovice 
 zastoupená: Mgr. Monikou Maznou – jednatelkou společnosti 
 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40013 

II. VYHLÁŠENÍ DRAŽBY, MÍSTA A DATUM KONÁNÍ 

2.1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje veřejná dražba dobrovolná. Dražba se bude konat ve 
čtvrtek 31. října  2013 v 15.00 hodin, v jídelně Klubu seniorů, na adrese Husova třída 1651/125c, 
České Budějovice. Zahájení dražby bude provedeno po ukončení zápisu účastníků dražby, 
prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu. 

III. PŘEDMĚT DRAŽBY 

3.1. Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých včetně všech součástí a příslušenství. 
Předmět dražby bude dražen jako jedna dražební položka. 

    
Nemovitosti jsou evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice, pro obec a okres České Budějovice a  katastrální území České Budějovice 2, 
zapsané na listu vlastnictví č. 9840, č. 9839 a č. 7424.  

 
Nemovitosti 
Pozemky: 
Parcela  Výměra (m2) Druh pozemku  Způsob využití       LV        Způsob ochrany 

2099/191        38 934 m2  ostatní plocha manipulační plocha 7424 
2099/212          3 684 m2 zastavěná plocha a nádvoří 9839 
 
Stavby: 
Typ stavby 
Část obce,č.budovy Způsob využití  Způsob ochrany  Na parcele  LV 

České Budějovice 2 obč. vyb. 2099/212 9839 
č.p. 1651 
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Jednotky: LV 9839, na LV 9840 
Spoluvlastníci: L. a S. Tábor – spol. r. o. 
Budova České Budějovice 2, č. p. 1651, obč. vyb., na parcele č. 2099/212 – zastavěná plocha a 
nádvoří 

Jednotky   Způsob Podíl na spol.částech velikost plocha 

č.p./ č.jednotky využití domu a  pozemku jednotky m
2
 

1651/ 100 Byt 5012/ 1157917 2+KK 50,12 

1651/ 101-103 Byt 2789/ 1157917 1+KK 27,89 

1651/ 104-108 byt 2957/ 1157917 1+KK 29,57 

1651/ 109-111 byt 2789/ 1157917 1+KK 27,89 

1651/ 112 byt 4146/ 1157917 2+KK 41,46 

1651/ 113 byt 4997/ 1157917 1+1imob 49,97 

1651/ 114-116 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 117-121 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 122-124 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 125 byt 4112/ 1157917 2+KK 41,12 

1651/ 126 byt 3912/ 1157917 2+KK 39,12 

1651/ 127-128 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 129-133 byt 2605/ 1157917 1+KK 26,05 

1651/ 134-136 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 137 byt 4280/ 1157917 2+KK 42,80 

1651/ 138 garáž 5754/ 1157917  garáž 57,54 

1651/ 139-141 jiný nebytový prostor 2837/ 1157917  sklad.pr. 28,37 

1651/ 142-144 jiný nebytový prostor 5100/ 1157917  sklad.pr. 51,00 

1651/ 145 dílna nebo provozovna 7567/ 1157917  kadeřnictví 75,67 

1651/ 146-147 jiný nebytový prostor 2837/ 1157917  sklad.pr. 28,37 

1651/ 148 jiný nebytový prostor 5100/ 1157917  sklad.pr. 51,00 

1651/ 149 jiný nebytový prostor 6956/ 1157917  ordinace 69,56 

1651/ 150 jiný nebytový prostor 1889/ 1157917  kancelář 18,89 

1651/ 151 jiný nebytový prostor 2190/ 1157917  kancelář 21,90 

1651/ 152 dílna nebo provozovna 6500/ 1157917  cukrárna 65,00 

1651/ 153 jiný nebytový prostor 48742/ 1157917  jídelna 487,42 

1651/ 200 byt 4995/ 1157917 2+KK 49,95 

1651/ 201-203 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 204-208 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 209-211 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 212 byt 4129/ 1157917 2+KK 41,29 

1651/ 213 byt 4712/ 1157917 2+KK 47,12 

1651/ 214-216 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 217-219 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 220-224 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 225 byt 4997/ 1157917 1+1imob 49,97 

1651/ 226-228 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 229-233 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 234-236 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 237 byt 4112/ 1157917 2+KK 41,12 

1651/ 238-242 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 243-245 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 246-250 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 251 byt 4985/ 1157917 1+1imob 49,85 

1651/ 252-254 byt 2767/ 1157917 1+KK 27,67 

1651/ 255-259 byt 2934/ 1157917 1+KK 29,34 

1651/ 260-262 byt 2767/ 1157917 1+KK 27,67 

1651/ 263 byt 3973/ 1157917 2+KK 39,73 

1651/ 264-268 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 269-271 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 
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1651/ 272-276 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 300 byt 4995/ 1157917 2+KK 49,95 

1651/ 301-303 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 304-308 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 309-311 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 312 byt 4129/ 1157917 2+KK 41,29 

1651/ 313 byt 4712/ 1157917 2+KK 47,12 

1651/ 314-316 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 317-319 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 320-324 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 325 byt 4997/ 1157917 1+1imob 49,97 

1651/ 326-328 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 329-333 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 334-336 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 337 byt 4112/ 1157917 2+KK 41,12 

1651/ 338-342 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 343-345 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 346-350 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 351 byt 4985/ 1157917 1+1imob 49,85 

1651/ 352-354 byt 2767/ 1157917 1+KK 27,67 

1651/ 355-359 byt 2934/ 1157917 1+KK 29,34 

1651/ 360-362 byt 2767/ 1157917 1+KK 27,67 

1651/ 363 byt 3973/ 1157917 2+KK 39,73 

1651/ 364-368 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 369-371 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 372-376 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 400 byt 4995/ 1157917 2+KK 49,95 

1651/ 401-403 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 404-408 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 409-411 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 412 byt 4129/ 1157917 2+KK 41,29 

1651/ 413 byt 4712/ 1157917 2+KK 47,12 

1651/ 414-416 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 417-419 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 420-424 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 425 byt 4997/ 1157917 1+1imob 49,97 

1651/ 426-428 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 429-433 byt 2940/ 1157917 1+KK 29,40 

1651/ 434-436 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 437 byt 4112/ 1157917 2+KK 41,12 

1651/ 438-442 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 443-445 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 446-450 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 451 byt 4985/ 1157917 1+1imob 49,85 

1651/ 452-454 byt 2767/ 1157917 1+KK 27,67 

1651/ 455-459 byt 2934/ 1157917 1+KK 29,34 

1651/ 460-462 byt 2767/ 1157917 1+KK 27,67 

1651/ 463 byt 3973/ 1157917 2+KK 39,73 

1651/ 464-468 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 469-471 byt 5053/ 1157917 2+KK 50,53 

1651/ 472-476 byt 2769/ 1157917 1+KK 27,69 

1651/ 500 byt 3889/ 1157917 1+1 38,89 

1651/ 501 byt 4935/ 1157917 2+KK 49,35 

1651/ 502 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 503 byt 4784/ 1157917 1+1 47,84 

1651/ 504 byt 4176/ 1157917 1+1 41,76 

1651/ 505 byt 5458/ 1157917 2+KK 54,58 

1651/ 506 byt 4935/ 1157917 2+KK 49,35 



 
Stránka 4 z 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S předmětem dražby jsou spojeny tyto právní vztahy a závazky: 

- Omezení dispozičních práv, Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu (§ 245, § 405 
odst. 2 z. č. 182/2006 Sb.) Krajského soudu v Českých Budějovicích o prohlášení konkursu podle 
insolvenčního zákona, ze dne 11. 01. 2012, č. j.  KSCB 27 INS 14710/2011-B-7 

- Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (zák. č. 72/1994 Sb.) ze dne 26. 03. 2010. 
Právní účinky vkladu ke dni 29. 03. 2010 

- Potvrzení č. j. MÚ-EO/143/2009 ze dne 1. 10. 2009 přidělení č. p. 1651, č. o. 125a pro budovu na 
stavební parcele 2099/213, 2099/216 

- Potvrzení č. j. MÚ-EO/144/2009 ze dne 1. 10. 2009 přidělení č. p. 1651, č. o. 125b pro budovu na 
stavební parcele 2099/212 

- Potvrzení č. j. MÚ-EO/145/2009 ze dne 1. 10. 2009 přidělení č. p. 1651, č. o. 125c pro budovu na 
stavební parcele 2099/214 

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – „Klub seniorů Husova – vodovodní řad, kanalizační 
sběrač a odlučovač tuků“, ze dne 30. 12. 2009, vydaný Magistrátem města České Budějovice 
Odborem ochrany životního prostředí, na pozemku 2099/1 

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby klubu seniorů v ul. Husova, včetně vodovodní, kanalizační, 
elektrické NN, VN, horkovodní a trafostanice, ze dne 3. 9. 2009, vydaný Magistrátem města 
České Budějovice Stavebním úřadem, na pozemku 2099/212, 2099/213, 2099/214, 2099/215, 
2099/216, 2100/1, 2100/2 

- Kolaudační souhlas s užíváním stavby – „Klub seniorů Husova Č. Budějovice – komunikace a 
zpevněné plochy“, ze dne 8. 9. 2009, vydaný Magistrátem města České Budějovice Odborem 
dopravy a silničního hospodářství, na pozemku 2099/191, 2099/215, 2100/2, 2101, 2214/3 
Účel stavby: obslužná komunikace š. 5,5 m, parkoviště (kolmá stání), chodníky, zpevněné plochy 

  

1651/ 507 byt 3839/ 1157917 1+1 38,39 

1651/ 508 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 

1651/ 509-512 byt 4910/ 1157917 2+KK 49,10 

1651/ 513 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 

1651/ 514 byt 3839/ 1157917 1+1 38,39 

1651/ 515 byt 4933/ 1157917 2+KK 49,33 

1651/ 516 byt 2772/ 1157917 1+KK 27,72 

1651/ 517 byt 4784/ 1157917 1+1 47,84 

1651/ 518 byt 4176/ 1157917 1+1 41,76 

1651/ 519 byt 5457/ 1157917 2+KK 54,57 

1651/ 520 byt 4934/ 1157917 2+KK 49,34 

1651/ 521 byt 4015/ 1157917 1+1 40,15 

1651/ 522 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 

1651/ 523-526 byt 4910/ 1157917 2+KK 49,10 

1651/ 527 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 

1651/ 528 byt 4021/ 1157917 1+1 40,21 

1651/ 529 byt 4922/ 1157917 2+KK 49,22 

1651/ 530 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 

1651/ 531 byt 4702/ 1157917 1+1 47,02 

1651/ 532 byt 4189/ 1157917 1+1 41,89 

1651/ 533 byt 5384/ 1157917 2+KK 53,84 

1651/ 534 byt 4922/ 1157917 2+KK 49,22 

1651/ 535 byt 4021/ 1157917 1+1 40,21 

1651/ 536 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 

1651/ 537-540 byt 4910/ 1157917 2+KK 49,10 

1651/ 541 byt 2768/ 1157917 1+KK 27,68 
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Nájemní smlouvy: 

- Smlouva o nájmu bytu a nebytových prostor od 1. 2. 2012 – smlouvy uzavřeny k datu vyhlášení 
dražby, z celkového počtu 311 bytových jednotek pronajato 128 bytů na dobu neurčitou, 
nájemné dle druhu bytu v rozmezí od 6.900,- Kč do 11.400,- Kč 

- Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v objektu České Budějovice 2, 
č. p. 1651/125 a – pro účely kadeřnictví -  na dobu určitou do 31. 12. 2013, nájemné 11.250,- Kč 
měsíčně 

- Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v objektu České Budějovice 2, 
č. p. 1651/125 b – pro účely cukrárna s obchodem -  na dobu určitou do 31. 12. 2013, nájemné 
4.000,- Kč měsíčně 

- Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v objektu České Budějovice 2, 
č. p.  1651/125 b – pro účely ordinace lékaře -  na dobu určitou do 31. 12. 2013, nájemné  
11.100,-Kč měsíčně 

- Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v objektu České Budějovice 2, 
č. p. 1651/125 c – pro účely jídelna s kuchyní -  na dobu určitou do 31. 12. 2013, nájemné  
7.000,- Kč měsíčně 
 
Zástavní práva a exekuce uvedená na LV 9840 vztahující se k bytovým jednotkám:  

- Zástavní právo smluvní, pohledávka ve výši 270.000.000,- Kč s příslušenstvím, oprávnění pro 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, IČ 5860571000, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 
Slovinsko 

 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 25. 10. 2007. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 26. 10. 2007. 

 Listina: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze 
dne 17. 06. 2013. 

- Zástavní právo smluvní, pohledávka ve výši 270.000.000,- Kč s příslušenstvím, oprávnění pro 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, IČ 5860571000, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 
Slovinsko 

 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 23. 11. 2009. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 02. 12. 2009. 

 Listina: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze 
dne 17. 06. 2013. 

- Zástavní právo smluvní, pohledávky ve výši 23.500.000,- Kč a příslušenství a budoucí pohledávky, 
které mohou vznikat do 22. 12. 2016, do výše 11.750.000,- Kč, oprávnění pro Moravský Peněžní 
Ústav – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, 110 00, RČ/IČO 
25307835 
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 30. 12. 2010. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 13. 01. 2011. 

- Zástavní právo smluvní, pohledávky ve výši 63.100.000,- Kč s příslušenstvím a budoucí 
pohledávky, které mohou vzniknout do 29. 6. 2019, do výše 31.550.000,- Kč, oprávnění pro  
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, 
110 00, RČ/IČO 25307835 
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 30. 12. 2010. Právní účinky vkladu 
práva ke dni 13. 01. 2011 

- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Poděbradova 909/41, Ostrava 
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Táboře 9 EXE-422/2011-25 ze dne 17. 03. 2011; 
uloženo na prac. Tábor 

- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Ostrava č. j. 043EX-
318/2011-19 ze dne 04. 04. 2011 
Listina: Usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu Exekutorský úřad Ostrava 
č. j. 043EX-318/2011-66 ze dne 28. 04. 2011 
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- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Voroněžská 144/20, Liberec 
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Táboře 9 EXE-1078/2011-18 ze dne 
29. 06. 2011; uloženo na prac. Tábor 

- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, den vzniku 9. 2. 2010, pohledávka ve výši 
23.003.623,- Kč oprávnění pro Finanční úřad v Táboře, Budějovická 2923, 390 02 Tábor  
Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák. č. 337/1992 Sb.), Finanční 
úřad v Táboře č. j. 18023/2010 110942306441 ze dne 08. 02. 2010  

 
Zástavní práva a exekuce uvedená na LV 7424: 

- Zástavní právo smluvní, pohledávka ve výši 270.000.000,- Kč s příslušenstvím, oprávnění pro 
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, IČ: 5860571000, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, 
Slovinsko 

 Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 25. 10. 2007. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 26. 10. 2007. 

 Listina: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze 
dne 17. 06. 2013. 

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení umístění nového kabelového vedení VN 
v rozsahu dle GPL č. 3198-65/2009 E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, RČ/IČO: 28085400 
Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná ze dne 25. 06. 2010. Právní účinky vkladu 
práva ke dni 29. 06. 2010. 

- Zástavní právo smluvní pohledávky ve výši 23.500.000,- Kč a příslušenství a budoucí pohledávky, 
které mohou vznikat do 22. 12. 2016, do výše 11.750.000,- Kč, oprávnění pro Moravský Peněžní 
Ústav – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, 110 00, RČ/IČO: 
25307835 
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 30. 12. 2010. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 13. 01. 2011. 

- Zástavní právo smluvní pohledávky ve výši 63.100.000,- Kč s příslušenstvím a budoucí 
pohledávky, které mohou vzniknout do 29. 6. 2019, do výše 31.550.000,- Kč, oprávnění pro 
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo, Senovážné náměstí 1375/19, Praha, Nové Město, 
110 00, RČ/IČO: 25307835 
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 30. 12. 2010. Právní účinky 
vkladu práva ke dni 13. 01. 2011. 

- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Poděbradova 909/41, Ostrava 
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Táboře 9 EXE-422/2011-25 ze dne 17. 03. 2011; 
uloženo na prac. Tábor 

- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Ostrava č.j. 043EX-318/2011-
17 ze dne 04.04.2011 
Listina: Usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu Exekutorský úřad Ostrava 
č. j. 043EX-318/2011-66 ze dne 28. 04. 2011 

- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Voroněžská 144/20, Liberec 
Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Táboře 9 EXE-1078/2011-18 ze dne 
29. 06. 2011; uloženo na prac. Tábor 
 
Věci movité  

A. Kuchyňské linky v bytových jednotkách 
1. Kuchyňská linka – celkem 67 ks, délka 180 cm, materiál laminovaná dřevotříska v hnědé barvě  

složení horní části – 2 dvoudvéřové skříňky 1 jednodvéřová skříňka, 1 prosklená jednodvéřová 
skříňka s policemi, 1 skříňka s policemi, 1 skříňka se sklopnými dvířky, 1 odsavač par s elektricky 
ovládacími prvky zn. BEKO 
složení spodní části – pracovní laminátová kuchyňská deska s nerez dřezem a odkapávačem 
nádobí, pod pracovní deskou 2 dvoudveřové skříňky a 4 zásuvková skříňka, 1 sklokeramický 
sporák s varnou deskou a elektrickou troubou zn. BEKO 
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2. Kuchyňská linka – celkem 19 ks, délka 180 cm, materiál laminovaná dřevotříska v hnědé barvě  
složení horní části – 2 dvoudvéřové skříňky 1 skříňka se sklopnými dvířky 
složení spodní části – pracovní laminátová kuchyňská deska s nerez dřezem, varná sklokeramická 
deska zn. MORA, pod deskou 1 dvoudveřová skříňka, 1 otevřená jednopolicová skříňka, otevřený 
odpadní prostor dřezu 
vedle linky  - skříňka  s elektrickou troubou zn. MORA, pod troubou 3 zásuvková skříňka, nad 
troubou laminátová deska  

3. Kuchyňská linka – celkem 225 ks, délka 120 cm, materiál laminovaná dřevotříska v hnědé barvě  
složení horní části – 1 dvoudvéřová skříňka 1 jednodvéřová skříňka, 1 skříňka se sklopnými 
dvířky, 1 odsavač par s elektricky ovládacími prvky zn. BEKO 
složení spodní části – pracovní laminátová kuchyňská deska s nerez dřezem, 1 dvoudveřová 
skříňka a 4 zásuvková skříňka, 1 sklokeramický sporák s varnou deskou a elektrickou troubou 
zn. BEKO 
 

B. Čistící stroj 
Jedná se o podlahový jednokartáčový čistící stroj, rok pořízení 2009, viditelně používaný. 
 

C. Elektronický systém 
Jedná se o elektronické zařízení mezi sestrou a pacientem, vše monitorováno a to celkový 
zdravotní stav pacienta na přístrojích a monitoru, rok pořízení 2011 
 

D. Audiovizuální technika 
Audiovizuální technika – složení barevného televizoru zn. Panasonic model TCX – F 50120 a DVD 
přehrávače zn. Panasonic 548 NBIE 301646 a zařízení STA, rok pořízení 2011 
 

E. Elektronický bidet 
Elektronický bidet – 4 ks, zn. Siemens, automatické splachování po použití, rok pořízení 2011 
 

F. Kopírovací zařízení 
Jedná se o stolní kopírku zn. Sharp, formát kopií do A4, oboustranné kopírování, viditelně 
používaná, rok pořízení 2007 
 

G. Plechová skříň na spisy 
Dvoudvéřová plechová skříň na spisy, uzamykatelná, stáří 5 let 
  

3.2. Cena předmětu dražby byla zjištěna odhadem ceny v místě a čase obvyklé.  
a) Nemovitý majetek – vypracoval Znalecký ústav – nemovitosti ČR, s.r.o., zapsán Ministerstvem 

spravedlnosti ČR pod č.j. 181/2012-ODS-SZN/6 pro znaleckou činnost v oboru ekonomika 
s rozsahem znaleckého oprávnění oceňování nemovitostí, dne 15. 6. 2013, a to na částku celkem 

330.000.000,- Kč. 
b) Movitý majetek – A. Kuchyňské linky v bytových jednotkách - vypracoval Jaromír Chvistek, 

soudní znalec jmenovaný KS v Plzni  - obor ekonomika, obor ceny a odhady průmyslového a 
potravinářského zboží, klenoty, zbraně a střelivo, dne 10. 6. 2013, a to na částku celkem vč. DPH: 

A)  5.187.000,- Kč  
c) Movitý majetek – B-G vypracoval Jaromír Chvistek, soudní znalec jmenovaný KS v Plzni  - obor 

ekonomika, obor ceny a odhady průmyslového a potravinářského zboží, klenoty, zbraně a 
střelivo, dne 10. 6. 2013, a to na částku vč. DPH: B. Čistící stroj 10.000,- Kč, C. Elektronický 
systém 150.000,- Kč, D. Audiovizuální technika 30.000,- Kč, E. Elektronický bidet 20.000,- Kč, 
F. Kopírovací zařízení 1.500,- Kč, G. Plechová skříň na spisy 500,- Kč. 
 

3.3. Dle ust. § 285 odst. 1 a § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona zpeněžením 
předmětu dražby v konkursu zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce. 
Zpeněžením předmětu dražby v konkursu zanikají též zástavní práva, zadržovací práva, omezení 
převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva nebo postoupení pohledávky k zajištění. 
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Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na předmětu dražby zůstávají 
přechodem vlastnictví dražbou nedotčena. 
 

3.4. Popis skutečného stavu nemovitosti: 
Jedná se o budovu občanské vybavenosti č.p. 1651 s pozemkem p.č. 2099/12 a pozemkem 
p.č. 2099/191 situované na východě při křižovatce ulic Husova třída a U Hvízdala na kraji 
zastavěného území na severozápadním okraji krajského města České Budějovice. Budova se 
nachází na severozápadním okraji Českých Budějovic při silnici E 49 spojující České Budějovice a 
město Písek. 
 
Účelové určení nemovitosti – nájemní bydlení seniorů v maloplošných obytných jednotkách – 
malometrážní byty, s pečovatelskou službou. Budova je užívána jako Dům seniorů.  
 
Pozemek p. č. 2099/212 – zastavěná plocha a nádvoří 
Pozemek p. č. 2099/212 celý zastavěn stavbou č. p. 1651. Pozemek je rovinný.  
 
Pozemek p. č. 2099/191 – ostatní plocha 
Pozemek p. č. 2099/191 je rovinný neoplocený. Nenachází se na něm žádná stavba, pouze 
venkovní úpravy představující přístupovou obslužnou komunikaci, kolmá parkovací stání, 
chodníky a zpevněné plochy. Pod tímto pozemkem vedou inženýrské sítě veřejného vodovodu, 
kanalizace, elektrické NN, VN, horkovodní a vedení veřejného osvětlení.  Páteřní přístupová 
komunikace má živičný povrch, chodníky a kolmá parkovací stání mají povrch z betonové 
zámkové dlažby. Pozemek p. č. 2099/191 je přístupovým pozemkem pro stavbu č. p. 1651 na 
p. č. 2099/212.  
 
Budova č. p. 1651 
Budova je prohlášením vlastníka ze dne 26.3.2010 rozdělena na 311 bytových a 16 nebytových 
jednotek včetně podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 2099/212 k. ú. České 
Budějovice 2. 
 
Budova je řadová lineární stavba se třemi vchody označenými orientačními čísly 125 a, 125 b 
a 125 c. Jedná se o tři vzájemně propojené bytové domy s malometrážními byty. Domy jsou 
propojeny spojovacími krčky. Jsou funkčně i provozně propojeny, ale mohou fungovat i 
samostatně. Ve stavební dokumentaci jsou označeny jako bloky A, B, C. Každý blok má pět 
nadzemních podlaží.  Páté podlaží je ustupující. Všechny objekty jsou vzájemně bezbariérově 
propojeny. Vertikální propojení ve spojovacích krčcích je zajištěno výtahy a vnitřními schodišti. 
Na jižní straně objektu je venkovní bezpečnostní požární evakuační schodiště.  
Každý objekt je samostatný dilatační celek, kde vložené komunikační krčky působí jako dilatační 
pole.  
Pro bydlení jsou využívány na západ orientované trakty bloků A, B, C, směrem k Husově třídě je 
situováno provozní zázemí areálu. Byty orientované do Husovy ulice mají předsazené zimní 
zahrady sloužící jako hluková bariéra, bytům do parku jsou přiřazeny balkony či terasy. 
 
Stavba obsahuje 311 bytových jednotek 1+KK, 1+1, 1+1imob a 2+KK a 16 vymezených 
nebytových jednotek, z toho 225 jednotek 1+KK s výměrou do 30 m2, 19 jednotek 1+1 s výměrou 
od 40 do 50 m2 a 67 jednotek 2+KK s výměrou od 40 do 51 m2. 
 
Nebytové prostory jsou umístěné v 1.NP směrem do Husovy třídy. Nebytových jednotek je 16. 
Z toho v sekci A je kadeřnictví, garáž a šest skladů. V sekci B je cukrárna s obchodem, 
2 x kanceláře, ordinace lékaře, v sekci C je jídelna s kuchyní s výměrou 487,42 m2. Kapacita 
jídelny činí 100 – 120 míst u stolů, kapacita výdejny až 300 jídel (dovoz hotových pokrmů 
v termoportech – regenerace + ohřev). 
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Celková užitná plocha budovy je 10437,34 m2, podlahová plocha nebytová budovy je 1141,83 
m2, podlahová plocha společných prostor je 3213,30 m2. Celková podlahová plocha budovy dle 
prohlášení vlastníka činí 11579,17 m2.  
 
Bytové jednotky 
Popis bytových jednotek: 
2+KK: předsíň, koupelna + WC, obytná místnost s kuchyní, pokoj, některé jednotky navíc šatna 
1+KK: předsíň, koupelna + WC, obytná místnost s kuchyní 
1+1: předsíň, koupelna + WC, kuchyně, obytná místnost, některé jednotky navíc šatna 
 
Vybavení bytových jednotek: 
Kuchyňská linka, závěsné WC, sprchový kout s keramickou vaničkou, umyvadlo keramické, 
vodovodní mísící baterie, otopný žebřík, zvonek s domácím telefonem, měřidlo TUV, měřidlo 
studené vody, podlahy keramická dlažba a plovoucí lamino ve standardu, okna plastová, vnitřní 
dveře typové do obložkových zárubní. Topení ústřední, radiátory plechové, teplo rozpočítáno na 
m2 podlahové plochy.  
 
Nebytové jednotky 
Nebytová jednotka – garáž 
vybavení: umyvadlo keramické, vodovodní mísící baterie, zářivková svítidla 6 ks, vyklápěcí 
garážová vrata včetně ocelových rámů, okno včetně parapetů 
 
Nebytová jednotka – kadeřnictví 
popis: recepce+čekárna, kadeřnictví, šatna, úklidová místnost, WC, manikúra, pedikúra 
vybavení: závěsné WC, umyvadlo keramické, vodovodní mísící baterie 2  ks, výlevka, ventilátor 4 
ks 
 
Nebytová jednotka – ordinace + zázemí: 
popis:WC pacienti – imobilní, sklad infekčního odpadu, ordinace, čekárna, sesterna, ordinace, 
šatna+WC+úklidová místnost 
vybavení: závěsné WC 2 ks, umyvadlo keramické 3 ks, vodovodní mísící baterie 4 ks, výlevka, 
nástěnný ventilátor 6 ks 
 
Nebytová jednotka – kancelář: 
popis: předsíň, kancelář 
vybavení: vodovodní mísící baterie, kuchyňská linka, radiátory plechové, svítidla stropní 6 ks 
 
Nebytová jednotka – kancelář: 
vybavení: radiátory plechové, svítidla stropní 6 ks 
 
Nebytová jednotka – cukrárna + zázemí: 
popis: cukrárna, přípravna, šatna, úklidová místnost, WC 
vybavení: závěsné WC, umyvadlo keramické, vodovodní mísící baterie 2 ks, výlevka, nástěnný 
ventilátor 3 ks 
 
Nebytová jednotka – jídelna+provozní zázemí: 
popis: chodba, sklad odpadu, úklidová komora, příruční sklad, sklad termostatů, chodba, 
kancelář, šatna, předsíňka WC muži, WC muži, předsíňka WC ženy, WC ženy 2x, chladicí box, 
přípravna – regenerace, mytí, výdej jídel, mytí stolního nádobí, jídelna 
vybavení: závěsné WC 3 ks, umyvadlo keramické 4 ks, vodovodní mísící baterie 6 ks, výlevka 2 ks, 
sprchovací kout se zástěnou 4 ks, řídící jednotka VZT s rekuperací, ústředna EPS 
Součástí jednotky je venkovní lapač tuků, kompletní rozvody VZT s centrální digestoří, rozvody 
el-požární signalizace, včetně čidel. 
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Součástí jednotlivých jednotek je jejich vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, včetně 
uzavíracích ventilů a výtokových ventilů, mimo stoupacích vedení rozvodů). Rozvody 
elektroinstalace – zásuvky a vypínače včetně jističů náležejících k jednotce, rozvod STE zakončen 
účastnickou zásuvkou, rozvod slaboproudu zakončen účastnickou zásuvkou. 
 
Společné části budovy – popis společných částí budovy uveden v prohlášení vlastníka o vymezení 
jednotek ze dne 26. 3. 2010.  
 
Společné části mají právo užívat a povinnost přispívat na náklady spojené se správou budovy a 
pozemku a na náklady spojené s údržbou a opravami společných částí budovy podle velikosti 
svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku. 
 
Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy se řídí vzájemným 
poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické 
podíly jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu. 
Spoluvlastnický podíl na společných částech domu je plocha dělená plochou všech jednotek 
v domě. 
 
Bytové jednotky jsou určeny výhradně k bydlení. Každá změna účelu užívání jednotky vyžaduje 
souhlas tříčtvrtinové většiny vlastníků jednotek a poté rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 
Jestliže by se jednalo o změnu účelu užívání stavby, vyžaduje se jednomyslný souhlas všech 
vlastníků jednotek v domě. 
 
Stavba je užívána na základě Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby č. j. SU/6854/2009 Ku-
klub seniorů v Husově ulici, včetně vodovodní, kanalizační, elektrické NN,VN, horkovodní a 
trafostanice vydaný MMČB Stavebním úřadem. Stavba nevykazuje žádné zjevné vady nebo 
poruchy. Stavba kolaudována v roce 2009.   
 
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby jsou uvedeny pouze z dostupných informací. 

IV. PROHLÍDKA PŘEDMĚTU DRAŽBY 

4.1. Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny: 
 

1) 02. 10. 2013 v 14.30 hod 2) 16. 10. 2013 v 14.30 hod 
 

4.2. Sraz zájemců o prohlídku je před objektem dražby Klub seniorů, na adrese Husova třída 
1651/125 c, České Budějovice. Movité věci se nachází v prostorách budovy předmětu dražby, na 
adrese Husova třída 1651/125 a, b, c, České Budějovice. Čas prohlídky bude v přítomnosti více 
zájemců úměrně prodloužen, po vzájemné dohodě lze zajistit prohlídku i v jiném termínu. Pokud 
vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku 
předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. 
 

4.3. Informace na tel. č. 602 462 210, e-mail: fist.praha@volny.cz, www. fistpraha.cz 

V. NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ, DRAŽEBNÍ JISTOTA, MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ 

5.1. Nejnižší podání činí ......................................................... 230.000.000,– Kč 
5.2.  Dražební jistota byla stanovena na částku ......................... 23.500.000,– Kč 
5.3. Minimální příhoz byl stanoven na částku .................................. 50.000,– Kč 
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5.4. Stanovená dražební jistota musí být uhrazena nejpozději do zahájení dražby jedním 
z následujících způsobů: 

a) Převodem na bankovní účet dražebníka vedený u GE Money Bank, a.s., 
č. ú. 178026355/0600; 

b) vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u GE Money Bank, a.s., 
č. ú. 178026355/0600; 

c) formou bankovní záruky – na základě písemného prohlášení banky v záruční listině, že 
tato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výše dražební jistoty, jež je uvedena 
výše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, 
a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka záruční listinou) jako 
vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záruční listině označen 
následovně FIST Praha s.r.o., IČ 639 83 079. Bankovní záruka musí být platná 160 dní ode 
dne konání dražby. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by 
podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záruční listině uvedené, s výjimkou písemného 
požádání o plnění, vyplývajícího z bankovní záruky a učiněného ze strany dražebníka. 

  Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoli omezovala 
dražebníka při uplatňování jeho práv vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala 
pro dosažení plnění, vyplývajícího mu ze záruční listiny, jinou povinnost (jako např. 
povinnost učinit předchozí výzvu dlužníkovi nebo doložení dalších písemností, než 
povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti uvedené v záruční listině. 
Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území ČR nebo zahraniční 
bankou oprávněnou působit v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, na území České republiky a musí být vystavena v českém jazyce. 

 
 Skládané dražební jistoty jsou určeny variabilním symbolem; pro právnické osoby IČ, pro fyzické 

osoby rodné číslo. 
 
 Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této dražební vyhlášky na Centrální 

adrese a končí zahájením dražby pro platbu na účet dražebníka, převodem z účtu (to vše za 
podmínky připsání dražební jistoty na účet dražebníka do zahájení dražby), předložením 
bankovní záruky. 

 
Dražební jistotu nelze složit platební kartou ani šekem a je vyloučeno složení dražební jistoty 
v hotovosti k rukám dražebníka. 

VI. ÚČASTNÍCI DRAŽBY 

6.1. Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání 
a splňuje podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách (viz. § 3 zákona č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách). 
 

6.2. Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu 
o odepsání částky z účtu, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.). Dále účastník dražby 
doloží své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. Fyzické osoby předloží průkaz 
totožnosti, právnické osoby předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, průkaz totožnosti 
osoby jednající za právnickou osobu. Po zápisu do „Seznamu účastníků dražby“ bude každé 
oprávněné osobě přiděleno dražební číslo. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se 
vrací dražební jistota složená na účet dražebníka bankovním převodem ve prospěch účtu, který 
účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to bez zbytečného odkladu. Dražební jistotu složenou 
v hotovosti k rukám dražebníka a dražební jistotu složenou na místě předloženou bankovní 
zárukou vrátí dražebník po převzetí dražebního čísla po ukončení dražby.  
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Listiny, jimiž oprávněné osoby doložily svá práva vůči předmětu dražby, nebo vznik pohledávek, 
vrátí dražebník bez zbytečného odkladu. 

VII. VSTUPNÉ 

7.1. Vstupné do dražební místnosti pro návštěvníky dražby, kteří nebudou dražit činí 100, – Kč. 

VIII. CENA DOSAŽENÁ VYDRAŽENÍM 

8.1. Dražební jistota, kterou vydražitel zaplatil před započetím dražby, se započítává na cenu 
dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů 
od skončení dražby uhradit dražebníkovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny 
dosažené vydražením. Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydražitel 
povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. Je-li cena dosažená 
vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen zbývající část ceny dosažené vydražením 
uhradit nejpozději do 90 dnů ode dne skončení dražby dražebníkovi, a to v hotovosti k rukám 
dražebníka nebo bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka. 
 

8.2. Byla-li složená dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu 
dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti. Dražebník je pak povinen bez 
zbytečného odkladu po uhrazení celé ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou 
vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou, šekem je 
nepřípustná. 
 

8.3. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj k okamžiku 
udělení příklepu vlastnictví předmětu dražby. Okamžikem doplacení celé vydražené částky je 
dražební úkon pro vydražitele bezúplatný. 
 

8.4. Nezaplacení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě zakládá důsledky zmařené dražby, 
včetně odpovědnosti vydražitele, který zmařil dražbu k úhradě nákladů této dražby, případně 
úhrady nákladů dražby opakované. Je-li dražba zmařená vydražitelem, složená dražební jistota 
se použije na náklady zmařené dražby a na náklady opakované dražby. Pokud nepokryje složená 
dražební jistota tyto náklady, je vydražitel, který způsobil zmaření dražby povinen uhradit na 
vyzvání dražebníka i tu část výše uvedených nákladů, které přesahují složenou dražební jistotu. 

IX. ZMĚNA ROZSAHU PRÁV, ZÁVAZKŮ A STAVU 

9.1. Podmínky a údaje, které jsou uvedeny v této dražební vyhlášce nelze dodatečně měnit. To 
neplatí, pokud dojde ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích 
a s ním spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází. V tomto případě bude bez 
zbytečného odkladu vyhotoven dodatek k této dražební vyhlášce. 
 

9.2. Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své 
právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby, jinak je nelze 
uplatnit. 
 

9.3. Vydražitel může do doby zaplacení ceny dosažené vydražením uzavřít s navrhovatelem nájemní 
smlouvu o užívání předmětu dražby. 
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X. PODMÍNKY ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU DRAŽBY 

10.1. Předmět dražby bude vydán za podmínky, že vydražitel uhradil cenu dosaženou vydražením ve 
stanovené lhůtě. 

 
10.2. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby (úhrada ceny dosažené vydražením ve 

stanovené době a formě) dle § 29 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je dražebník 
povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné 
k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. 
Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník 
(popř. navrhovatel). O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol o předání předmětu 
dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník (navrhovatel) a vydražitel. Odmítne-li některá 
z uvedených osob předávací protokol podepsat, poznamená to dražebník v tomto protokolu. 
 

10.2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby ve výši 25.000,- Kč (bez 
příslušné sazby DPH) nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně 
bývalého vlastníka nebo dražebníka. 

 
10.4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z bývalého vlastníka (navrhovatele, popř. 

držitele) na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele 
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení 
s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka doložit svoji totožnost, popřípadě své 
oprávnění jednat za účastníka dražby, dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, převzít 
dražební číslo, dodržovat dražební řád, respektovat pokyny dražebníka nebo osoby jím písemně 
pověřené. 

 
11.2. V zájmu účastníků dražby je, seznámit se s dražebním řádem, dražební vyhláškou a ostatními 

skutečnostmi před zahájením dražby. Informace, informační memoranda, dražební řád 
a dražební vyhláška jsou k dispozici i v sídle dražebníka, případné další informace na 
tel. čísle: 602 462 210. 

 
11.3. Tato dražební vyhláška byla sepsána v šesti stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro 

navrhovatele, dvě vyhotovení jsou pro vydražitele a dvě vyhotovení pro potřeby dražebníka 
a dále je jedno určeno pro správce centrální adresy. Kopii dražební vyhlášky dále dražebník zašle 
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zákona č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách. 

 
Dne……………………………………………….. 

 
 
 
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
 navrhovatel dražebník 
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 L. a S. Tábor - spol. s r.o. Mgr. Monika Mazná 
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