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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/15/D/O 
veřejné dražby dobrovolné opakované 

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

I. OZNAČENÍ OSOB 

1.1. Navrhovatel: JUDr. Jaromír Zapletal 
 se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, PSČ 150 00 
 správce konkursní podstaty úpadce  
 CKM a.s., IČ 492 40 331 
 se sídlem Gregorova 2115/10, 141 00 Praha 4 - Chodov 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1990 

  
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 opakovaná. Dražba se bude 
konat v pátek 29. ledna  2016 v 13,00 hodin, na adrese Libušina 527/36, 360 01 Karlovy Vary. 
Zahájení dražby bude provedeno po ukončení zápisu účastníků dražby, prohlášením licitátora, že 
zahajuje dražbu. 

III. PŘEDMĚT DRAŽBY 

3.1. Předmětem dražby je soubor nemovitostí, včetně všech součástí a příslušenství. Nemovitosti jsou 
evidované u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha 
a katastrální území Kolovraty, okres Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 732 a 60000. 
LV č. 732 vlastnictví CKM, a.s., p. č.1242/1 zapsáno v katastrálním území Kolovraty. 
LV č. 60000 vlastnictví Česká republika - budovy č. p. 139 a č. p. 200 a pozemků p. č. 1241, 1243, 
1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 k.ú. Kolovraty jsou na základě Rozsudku Vrchního soudu v 
Praze č.j. 15 Cmo-37/2012 177 ze dne 29. 11. 2012 zapsány do soupisu konkursní podstaty. 
Předmět dražby bude dražen jako jedna dražební položka.   

 
3.2. Katastrální úřad, katastrální území, list vlastnictví, seznam nemovitostí atd.: 

 Okres: CZ0100 Hlavní město Praha Obec: 554782 Praha 
Kat. území: 668591 Kolovraty 

 
 

Nemovitosti: 
Pozemky 
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany LV 
1242/1 2540 lesní pozemek  pozemek určený 732 
    k plnění funkcí lesa  
1241 15564 lesní pozemek  pozemek určený 60000 
    k plnění funkcí lesa  
1243 2114 ostatní plocha neplodná půda  60000 
1245 1456 trvalý travní porost  zemědělský půdní 60000 
    fond  
1246 1015 zastavěná plocha a nádvoří  60000 
Součástí je stavba: Kolovraty, č.p. 200, bydlení   60000 
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1246 
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1247 942 zastavěná plocha a nádvoří  60000 
Součástí je stavba: Kolovraty, č.p. 139, bydlení   60000 
Stavba stojí na pozemku p.č.: 1247 
1248 21729 ovocný sad  zemědělský půdní 60000 
     fond  
1249 9663 lesní pozemek  pozemek určený 60000 
     k plnění funkcí lesa 
1250 1534 trvalý travní porost  zemědělský půdní 60000 
     fond 
 

3.3. Cena předmětu dražby byla zjištěna odhadem ceny v místě a čase obvyklé. 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 20. 11. 2015, a to na částku celkem 16.900.000,- Kč. 
  

3.4. S předmětem dražby jsou spojeny tyto právní vztahy a závazky: 
- Omezení dispozičních práv Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 29. 9. 1999, 

č.  j. 99 K 52/98-77 prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti CKM a.s. Účinky konkursu 
nastaly dne 29. 9. 1999.  

- Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání Krajský obchodní soud v Praze – 
Usnesení 96 K 52/98-77 ze dne 29. 9. 1999, nabytí PM dne 26. 11. 1999. 

 Listina: Usnesení soudu o prohlášení konkursu 52/1998. 
- Omezení dispozičních práv – Městský soud v Praze, povinnost k Parcela: 1241, 1243, 1245, 1246, 

1247, 1248, 1249, 1250, pro LV 60000 a LV 732 
 Listina: Usnesení soudu o nařízení předběžného opatření 146/1999 
-  Rozsudek jménem republiky vydaný Městským soudem v Praze, č. j. 58cm 2/2009/128 ze dne 

26.  04. 2012, pro LV 60000 
-  Rozsudek jménem republiky vydaný Vrchním soudem v Praze č. j. 15Cmo 37/2012-177 ze dne 

29. 11. 2012, pro LV 60000 
- Rozsudek jménem republiky vydaný Nejvyšším soudem České republiky č.j. 29 Cdo 1313/2013-

225 ze dne 30.9.2015, pro LV 60000 
- Zapsáno do soupisu konkursní podstaty, povinnost k: Parcela: 1241, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 

1249, 1250, pro LV 60000 
Listina: Rozsudek soudu o věcech, které jsou obsahem prohlášení 15 Cmo-37/2012 177 ze dne 
29.  11. 2012. Právní moc ke dni 09. 01. 2013. Právní účinky zápisu ke dni 10. 04. 2014. Zápis 
proveden dne 05. 05. 2014. 

-       Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou Z-59370/2015-101 
- Dle vyjádření navrhovatele dražby na předmět dražby není uzavřena žádná nájemní smlouva 

 
3.5. Předmět dražby může navrhovatel zcizit formou dražby na základě zákona č. 26/2000 Sb. o 

veřejných dražbách. Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká případné smluvní předkupní 
právo, zákonné předkupní právo státu, předkupní právo spolumajitelů, právo nájemců působí i 
vůči vydražiteli. Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na předmětu dražby 
zůstávají přechodem vlastnictví dražbou nedotčena. Zástavní práva, zadržovací práva a omezení 
dispozičních práv zanikají (zpeněžením věci, práva nebo pohledávky v konkursu) po zaplacení 
vydražené ceny, při přechodu vlastnictví na vydražitele. 

 
3.6. Popis skutečného stavu nemovitosti: 

Předmětem dražby je nemovitost, kterou tvoří skautský areál Prknovka, nacházející se na 
severozápadním okraji Kolovrat na Praze 10 na konci ulice U Vodice. Areál je ze severní strany 
ohraničen železnicí, ze západu a jihozápadu Říčanským potokem. Kolovraty jsou městskou částí 
hl.m.Prahy a nacházejí se na jihovýchodě Prahy asi 15 km od centra města. Městskou část 
Kolovraty tvoří dvě obce – Kolovraty, které mají 2 969 obyvatel a Lipany se 232 obyvateli. 
Kolovraty leží na hlavní železniční trati Praha – České Budějovice. Do obce vedou dvě autobusové 
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linky pražské městské hromadné dopravy.  V obci jsou kompletní inženýrské sítě. Ty jsou 
zakončeny v nedaleké nové výstavbě rodinných domů, cca 300 m vzdálených. Areál není na ně 
napojen, kromě el. 
 
Jedná se o oplocený areál (mimo lesního pozemku pč.1242/1 a ostatní plochy p. č. 1243), který je 
od rostlé zástavby obce oddělen cca 30 m ochranným pásmem. Lesní porosty, patří do kategorie 
lesů zvláštního určení, jako lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. 
 
Podle platného územního plánu hl.m.Prahy patří pozemky areálu do ploch sloužících oddechu, 
suché plochy, zeleň městská a krajinná a lesní porosty. Celková zastavěné plocha objekty bydlení 
je pouze 1.957 m2. Na pozemcích jsou tři budovy. Objekt bydlení č. p. 200 na p. č. 1246 a dva 
objekty bývalé zemědělské usedlosti č. p. 139 na p. č. 1247. Přístup je z veřejné komunikace 
U Vodice. Ta je na začátku s živičným povrchem, pokračuje povrch z betonových panelů a cca 200 
m nezpevněná štěrková cesta. 
 

 Popis, stavebně technický stav 
1/ Budova č. p. 200 
Budova č. p. 200 na p. č. 1246 je objektem bydlení. Suterén je neužívaný, přízemí užíváno pro 
potřeby skautů, v patře je byt správce 3+1, rozestavěné ubytovací prostory a kancelář. Budova je 
částečně podsklepená, má 1. PP, 1.NP a 2.NP. Je zděné konstrukce s plochou střechou s krytou ze 
svařovaných živičných pásů. Doba výstavby je odhadována v rozmezí let 1920 až 1930. 
Pravděpodobně stavba vznikla částečně na základech jiné staré budovy. Stavba je postavena ve 
funkcionalistickém stylu s rozsáhlými terasami v 1.NP a 2.NP. Stáří je odhadem 83 let. V roce 1993 
bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci budovy. Ta byla zahájena bouracími pracemi, 
odstraněním omítek, změně dispozice, instalací nových rozvodů a instalací a položení nové střešní 
krytiny. Část prací bylo provedeno, rekonstrukce však není dokončena a provedené práce se týkaly 
převážně prvků krátkodobé životnosti. Na objektu byla v roce 1993 zahájena částečná 
rekonstrukce, která nebyla nikdy dokončena. Od roku 1993 nejsou prováděny na objektu opravy 
ani běžná údržba. Do objektu zatéká, suterén bez izolací, opadává fasáda, dožilé místy chybějící 
klempířské konstrukce, dožilá okna, vnitřní prostory bez omítek cca 30 %. 
 
Dispozice  
1. PP částečně podsklepeno ve dvou rozích 
         Bývalá kotelna 38,13 m2, 2 x sklepní místnost 17,68 m2, 11,46 m2, chodba, schodiště   
         2x, vodárna                               
1.NP 2 x vstupní prostor, hala, 2 x kancelář, 2 x klubovna, 2x sociální zařízení, bezbariérový 
         WC, kuchyň, zimní zahrada, terasa 
2.NP byt správce 3+1, rozestavěné nedokončené ubytovací prostory, kancelář, WC, hala,  
          schodišťový prostor do přízemí a na střechu, 2x terasa 
Střecha zastřešení schodišťového prostoru a vstup na pochůzí střechu. 
 
Výměry: 
Obestavěný prostor celkem 2.556,20 m3 
 
Podlahové plochy  
Podlaží                                            užitná podlahová plocha  
1.PP    sklepy                                                    81,20 m2 
1.NP    klubovny, kanceláře, soc.centra, hala                   245,90 m2                                                                  
2.NP    byt 3+1, rozestavěné ubytovací prostory, hala  184,50 m2   
 
Užitná podlahová plocha stavby čp. 200 celkem      511,60 m2 
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2/ stavby bývalé zemědělské usedlosti v KN vedených jako objekt bydlení č. p. 139 
Objekt bydlení č. p. 139 sestává ze dvou budov bývalé zemědělské usedlosti. Budova, původně s 
obytnou částí s navazující skladovou částí v havarijním stavu s propadlými stropy, zatékající 
střechou. Budova kromě el. není napojena na vodu ani kanalizaci. Stavebně technický stav budovy 
je velmi špatný, prvky krátkodobé i dlouhodobé životnosti jsou dožilé. Náklady na opravu by 
přesáhly náklady stavby nové. Stavba je před demolicí.  
Druhá původně hospodářská budova je v lepším stavu. Budova je užívána jako skladiště a 
klubovna. Je zděné konstrukce se sedlovou střechou, bez napojení na inženýrské sítě. Doba 
výstavby obou objektů je odhadována na rok 1910.     
 
Výměry  
Obestavěná prostor celkem 1.211,09 m3 
 
3/ pozemky 
Podle platného územního plánu hl.m.Prahy patří pozemky areálu do ploch sloužících oddechu, 
suché plochy, zeleň městská a krajinná a lesní porosty. Celková zastavěné plocha objekty bydlení 
je pouze 1.957 m2. Část pozemků spadá do záplavového území Říčanského potoka (viz územní 
plán). Pozemky jsou většinou rovinné, západní a jižní hranice se svažuje k potoku. 
 
Předmětné pozemky nejsou oceněny v cenové mapě hl.m.Prahy. 
Sousední stavební parcely jsou v cenové mapě oceněny částkou od 3.500,- do 4.500,- Kč/m2. 
 
Pozemky 
Parcelní číslo  druh pozemku                                           výměra 
1241   lesní pozemek         15.564 m2 
1243   ostatní plocha, neplodná půda           2.114 m2 
1245   trvalý travní porost          1.456 m2 
1246   zastavěná plocha a nádvoří         1.015 m2 
1247   zastavěná plocha a nádvoří              942 m2 
1248   ovocný sad          21.729 m2 
1249   lesní pozemek           9.663 m2 
1250   trvalý travní porost          1.534 m2 
1242/1  lesní pozemek                                     2.540 m2 

Celková výměra pozemků                                             56.557 m2 
 
Z toho 
p.č.1246,1247 zastavěná plocha a nádvoří celkem               1.957 m2 
p.č.1241,1249, 1242/1 lesní pozemek celkem       27.767 m2 
pč.1243, 1245, 1248, 1250 ostatní plocha, trvalý travní porost, ovocný sad     26.833 m2                              
 
4/ venkovní úpravy, 2x studna 
Přípojka vody ze studny 12 m. Přípojka kanalizace do septiku 20 m. Septik 6,00 m3. Oplocení – 
pletivo na ocelových sloupcích, dřevěný laťkový. Zpevněné plochy 115 m2. Studna hloubka 4,50 m 
2 x 
 
5/ trvalé porosty 
Trvalé porosty se nacházejí na lesních pozemcích o celkové výměře 27.767 m2. Lesní porosty patří 
do kategorie lesů zvláštního určení, jako lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. S 
vlastnictvím lesních porostů je spojena i povinnost případné vykácené plochy znovu osázet. 
Náklady na těžbu a následné osázení se rovnají cca 80 % ze zisku z prodeje dřeva. 
 
6/ stanové chatky 
Stanové chatky nejsou stavbami a jsou dle sdělení vlastníka ve vlastnictví jiného subjektu. 
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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) 18. 01. 2016 v 14.00 hod 2) 21. 01. 2016 v 12.00 hod 

4.2. Sraz zájemců je před objektem dražby. 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 .......................................................... 47.000.000, – Kč 
5.2.  Dražební jistota byla stanovena na částku .......................... 5.000.000, – Kč 
5.3. Minimální příhoz byl stanoven na částku ............................... 100.000, – Kč 
 
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)  v hotovosti k rukám dražebníka v kanceláři dražebníka FIST Praha s.r.o., na adrese 

Libušina 527/36, Karlovy Vary, dle předchozí telefonické domluvy na tel. č. 602 462 210; 
Úhrada v hotovosti k rukám dražebníka je omezena částkou do výše 270.000,- Kč, dle 
ustanovení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. 

d) v hotovosti k rukám dražebníka v místě konání dražby nejpozději však do zahájení dražby; 
e) 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. 
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 Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem vyhlášení této dražební vyhlášky a končí zahájením 
dražby pro platbu v hotovosti, pro platbu na účet dražebníka, převodem z účtu (to vše za 
podmínky připsání dražební jistoty na účet dražebníka do zahájení dražby). Dražební jistotu nelze 
složit platební kartou ani šekem. 

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 ne starší tří měsíců, 
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. 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. Úhrada v hotovosti k rukám dražebníka 
je omezena částkou do výše 270.000,- Kč, dle ustanovení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení 
plateb v hotovosti. 
 

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 
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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. 

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. 
 

10.3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma 
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka, které 
činí 20.000,- Kč bez příslušné sazby DPH. 

 
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. 
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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 6. 1.2016 

 
 

 
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
      navrhovatel dražebník 
 JUDr. Jaromír Zapletal - SKP úpadce FIST Praha s.r.o. 
                      CKM a.s.                                                      Mgr. Monika Mazná 
                                                                                                                          jednatelka společnosti 
  


