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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 05/16/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 Koperníkova 822/25, Plzeň, PSČ 301 00 
 zastoupená: Mgr. Karlem Touschkem, ohlášeným společníkem 
 insolvenční správce dlužníka  

  JATKY JIRKOV s.r.o., IČ 25046845 
 se sídlem Jirkov, Mičurinova 263, PSČ 431 11 
 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14838 

 
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 středu 15. června  2016 v 12,00 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 věcí nemovitých a movitých, včetně všech součástí a příslušenství. 
Nemovité věci jsou evidované u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Chomutov, obec Jirkov a katastrální území Jirkov, zapsané na listu vlastnictví č. 866. Jedná se o 
movitý majetek  - stroje a vybavení bývalých jatek – JATKY Jirkov Předmět dražby bude dražen 
jako jedna dražební položka. 

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

 Okres: CZ0422 Chomutov Obec: 563099 Jirkov 
Kat. území: 660761 Jirkov 
 
A)Nemovité věci: 
Pozemky 
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 
1539 856 zastavěná plocha a nádvoří  
Součástí je stavba: Jirkov, č. p. 263, výroba 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1539 
1540/1 189 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště 
1544/1 359 ostatní plocha ostatní komunikace 
1544/2 15 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1544/2 
1544/4 77 ostatní plocha ostatní komunikace 
1544/7 63 ostatní plocha ostatní komunikace 
1544/8 158 ostatní plocha ostatní komunikace 
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1545/1 566 ostatní plocha manipulační plocha 
1545/2 170 ostatní plocha manipulační plocha 
1545/4 79 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. 
Stavba stojí na pozemku p. č.: 1545/4 
1545/5 28 ostatní plocha manipulační plocha 
1555/3 17 ostatní plocha manipulační plocha 
 
B)Věci movité 

poř.č. Název Popis rozměr v cm 
počet 

ks celkem  

1 Archív dřevěné regály se šanony 700 x 200 x60  3 2 000,00 Kč 

2 Kancelářský regál 
4 policový regál se spodní skříňkou černošedé barvy, materiál 

300 x 90 x 60  2 4 000,00 Kč 

laminovaná dřevotříska 

3 Kancelářský stůl 
rohový oválný s horním podstavcem policového typu, materiál 

200 x 90 x 80  1 3 000,00 Kč 

laminovaný, v barvě zelenočerné 

4 Kancelářský rohový stůl 
součástí jsou 2 dělené police, laminovaný povrch v barvě 
zelenočerné 160 x 80 x 80  1 2 000,00 Kč 

5 Kovový tresor jedná se o celokovový popelový tresor v modré barvě, starší 40 let 80 x 60 x 60  1 3 000,00 Kč 

6 Osobní počítač PC s LCD 17" barevným monitorem a klávesnicí, starší 3 let   2 2 000,00 Kč 

7 
Kancelářské kožené 
křeslo pojízdné, opěrky rukou, černé barvy   1 500,00 Kč 

8 Sedací křeslo celodřevěné konstrukce z masivu, sedací část kožená v hnědé barvě   1 3 000,00 Kč 

9 Kancelářské stolky každý se 2 zásuvkami v barvě černozelené   4 4 000,00 Kč 

10 Kancelářský stůl horní police 200 x 80  1 2 000,00 Kč 

11 Kancelářské křeslo pojízdné s opěrkami rukou černé barvy, materiál kož.   1 600,00 Kč 

12 Osobní počítač součástí je LCD monitor a klávesnice   1 1 000,00 Kč 

13 Dřevěná police v černé barvě, laminovaná dřevotříska   2 600,00 Kč 

14 Mapa ČR umístěna v kovovém rámu, měřítko 1:335 000 150 x 100  1 500,00 Kč 

15 Telefax zn.Minolta, typ HF 500 A černé barvy, starší typ   1 1 000,00 Kč 

16 Telefon  
na pevnou linku, z toho jeden kus na kabel. přívod a druhý kus 

  

2 200,00 Kč 

je bezdrátový 

17 Počítač, tiskárna zn. Canon a Epson, starší typy, dnes bez hodnoty   1 0,00 Kč 

18 Regál na šanony policový typ se spodní skříňkou dvoudvéřovou   1 500,00 Kč 

19 Regál kancelářský 
dýhovaná dřvotříska, jedná se o 5 policový regál se spodní  

  2 2 000,00 Kč 

dvoudvéřovou skříňkou 

20 Kancelářský pult dýha ve světle hnědé barvě 150 x 120 x 30  1 1 400,00 Kč 

21 Telefon  na pevnou linku, dnes bez hodnoty   2 0,00 Kč 

22 Osobní počítač součástí je LCD 17" monitor a klávesnice   1 1 000,00 Kč 

23 Kancelářské křeslo koženkové čalounění   1 300,00 Kč 

24 Věšáková stěna     1 300,00 Kč 

25 Kancelářská židle kovové konstrukce, čalounění v černé barvě   3 600,00 Kč 

26 Kancelářské křeslo černé barvy, opěrky rukou, pojízdné   1 500,00 Kč 

27 Oválný konferenční stůl zelenočerné barvy 200 x 60  1 800,00 Kč 

28 Zásuvková stěna 
součástí stůl, na levé straně 2 zásuvky a dvířka, na pravé straně 

180 x 150 x 30  1 2 000,00 Kč 

otevřený regál u stolu, hnědé barvy 

29 Dřevěný věšák typ Tonet, hnědé barvy, stojanový typ   1 300,00 Kč 

30 Čalouněné židle dřevěné konstrukce, látkové čalounění   4 400,00 Kč 

31 Kuchyňská linka 
bílé barvy, délka 180 cm, horní a spodní skříňky dvoudvéřové,  

  

1 1 000,00 Kč 

spodní umyv. dřez 
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32 Kuchyňský stůl horní umakartová deska 90 x 90  1 200,00 Kč 

33 Chladnička zn. Calex, objem 500 l, nefunkční, bez hodnoty   1 0,00 Kč 

34 Chladnička zn. Cron Land, objem 250 l   1 1 000,00 Kč 

35 Prodejní chlad.vitrína 
přední část prosklená + 2 chladící zásuvky, součástí je chladící 
kompresor délka 200  1 3 000,00 Kč 

36 Kovový prod. pult horní deska kovová, spodní regál na sáčky, papír aj.   1 2 000,00 Kč 

37 Digitální osobní váha typ HS, 7600 P do 6 kg, starší výroby   1 1 000,00 Kč 

38 Řeznický špalek dřevo, viditelně používaný   1 1 000,00 Kč 

39 Kovový držák 
jedná se o zabudovaný věšák řeznický s 12 háky na maso, salám 
apod.   1 1 000,00 Kč 

40 Sekýrka řeznická dřev. topůrko a kov. Sekýrky   1 300,00 Kč 

41 Řeznický sekáč     1 200,00 Kč 

42 Šatní skříňka dvoudvéřová v šedé barvě   3 900,00 Kč 

43 Skříňka se zásuvkami zn. Lindström, pro osobní věci zaměstnanců   1 1 000,00 Kč 

44 Skříňka se zásuvkami zn. Lindström, na použité osobní věci s uložným prostorem   1 1 000,00 Kč 

45 Pracovní stůl nerez materiál 150 x 80  1 1 200,00 Kč 

46 Dvoudřez nerezový 70 x 70  1 1 000,00 Kč 

47 Přepravní vozík nerez materiál, 4 kolečka 190 x 90 100  20 30 000,00 Kč 

48 Nerez stůl 

  

200 x 100 x 90  2 4 000,00 Kč 

250 x 100 x 90  2 4 000,00 Kč 

49 Hliníkový hrnec objem 100 l   1 500,00 Kč 

50 Smaltovaný hrnec objem 50 l a objem 20 l   2 400,00 Kč 

51 Hliníkové lorny na maso velké   6 1 200,00 Kč 

52 Elektrická udírna 

velká zn. SMP Mikulov, jedná se o velkoobjemové udírny s lektr. 
vytápěním 

  

2 300 000,00 Kč 

a samostatnými kamny pro dým a dřevo, používané 

53 Varný kotel na vodu objem 200 l, provedení nerez, spodní část smalt   1 3 000,00 Kč 

54 Varný kotel na vodu objem 100 l, provedení nerez s výpustným ventilem   1 2 000,00 Kč 

55 Rozklad.prac.stůl nerez 250 x 120 x 90  1 2 000,00 Kč 

56 Varný kotel   objem 200 l, součástí je nerez síto na kladku, výpustný ventil   1 4 000,00 Kč 

57 Pracovní stůl nerez, 1 ks 250 x 120 cm a druhý 200 x 100 cm s okraji   2 4 000,00 Kč 

58 Řeznický masomlýnek velký zn. Lasky, včetně příslušenství /šajby, nože/   1 10 000,00 Kč 

59 Masový kutr velký zn. Alexanderwerk, MSL, včetně příslušenství   1 20 000,00 Kč 

60 Elektrická pánev objem 100 l, zn. Schauer   1 10 000,00 Kč 

61 Řeznický stroj zn. Aunus, včetně příslušenství   1 5 000,00 Kč 

62 Pracovní stůl nerez 200 x 150 x 90  1 3 000,00 Kč 

63 Umyvadlo bezdotykové, nerez   4 6 000,00 Kč 

64 Podlahová digit. váha typ VT 220   1 5 000,00 Kč 

65 Stojanová váha zn. Tonava do 500 kg, analogická   1 2 500,00 Kč 

66 Čistící tlakový přístroj VAP, žluté barvy + příslušenství   1 2 000,00 Kč 

67 3 polohový regál nerez, zakulacený tvar se 3 policemi 150 x 60  1 1 000,00 Kč 

68 Paletizační vozík mechanický - ruční v červené barvě   1 1 500,00 Kč 

69 Kovový ponk horní část dřevěná, kovové konstrukce 200 x 80  1 1 000,00 Kč 

70 Řeznický špalek dřevěný 50 x 50  1 1 000,00 Kč 

71 El.vrtačka do 20 mm, viditelně používaná   1 300,00 Kč 

72 Nářadí kladiva, kleště, šroubováky, pilníky, šrouby, pojistky, hřebíky aj.   1 1 000,00 Kč 

73 Kovové vozíky na 4 kolečkách, určen pro přepravky   10 4 000,00 Kč 

74 Kladkostroj řetězový typ, elektrický   1 10 000,00 Kč 

75 Kovové police součástí jsou podstavce   6 1 800,00 Kč 
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76 Kovový regál policový typ se spodní skříňkou dvoudvéřovou   1 1 500,00 Kč 

77 Pracovní stůl nerez 250 x 80  1 3 000,00 Kč 

78 Pojízdné nádoby nerez, objem 100 l   4 10 000,00 Kč 

79 Kovový regál součástí jsou dřevěné police, 3 policový délka 300  1 2 000,00 Kč 

80 Kovový regál nerez, 4 policový 180 x 40  1 2 000,00 Kč 

81 Kovové schůdky 4 příčkové   1 300,00 Kč 

82 Nářezový stroj kovový na uzeniny, elektrický   1 1 500,00 Kč 

83 El. míchačka potravin s výklopnou nádobou, celokovová   1 5 000,00 Kč 

84 Přepravky z UH různé velikosti, typické pro uzenářské a masné výrobky   200 4 000,00 Kč 

      

3.3. A) Věci nemovité: Cena předmětu dražby souboru věcí nemovitých byla zjištěna odhadem ceny 

v místě a čase obvyklé. Vypracoval Ing. Martin Polepil, znalec jmenovaný rozhodnutím  
Krajského soudu v Plzni ze dne 10.10.1996, č.j. Spr. 1546/96 pro obor ekonomika, pro    
odvětví ceny a odhady (nemovitosti) a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové 
a zemědělské, dne 15.  04. 2016, a to na částku celkem 1.750.000, – Kč 
 
B) Věci movité: Cena předmětu dražby byla zjištěna odhadem ceny v místě a čase obvyklé. 
Vypracoval Jaromír Chvistek, soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady průmyslového a 
potravinářského zboží, klenoty, zbraně a střelivo, jmenovaný rozhodnutím KS v Plzni, dne 
7.  3.  2016, a to na celkovou částku za rozpracované výrobky a hotovou výrobu ve výši 524.800,-
Kč. 
 

3.4. S předmětem dražby jsou spojeny tyto právní vztahy a závazky: 
- Zahájení Insolvenčního řízení na základě vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL    

79 INS 35273/2014ze dne 31. 12. 2014. 
- Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 79 INS 35273/2014-A-20 ze     

dne 29.  4. 2015 se zjišťuje úpadek dlužníka a na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs. 
- Zástavní právo zákonné pohledávka ve výši 395.272,- Kč včetně příslušenství, oprávnění pro 

Česká  republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Okresní správa sociálního zabezpečení 
Chomutov, Roháčova 4183, 43003 Chomutov 
Listina: Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i 
zákona č. 582/1991 Sb.) 45003-047089/2013/220 KER ze dne 11. 12. 2013 
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva 

- Zástavní právo zákonné pohledávka ve výši 331.375,- Kč včetně příslušenství, oprávnění pro 
Česká  republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Okresní správa sociálního zabezpečení 
Chomutov, Roháčova 4183, 43003 Chomutov 
Listina: Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i 
zákona č. 582/1991 Sb.) 45003-220 8030-00293/2014/KER-1 ze dne 02. 06. 2014. Právní účinky 
zápisu ke dni 06. 06. 2014. Zápis proveden dne 07. 07. 2014. Pořadí k 06.06.2014 08:40 

- Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu pohledávka ve výši 13.322,80 Kč 
s příslušenstvím, oprávnění pro SERVIS CHLAZENÍ s.r.o., č. p. 112, 33401 Oplot, RČ/IČO:     
27963594 
Listina: Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský  
úřad Plzeň-jih 190 EX-187/2014-15 ze dne 08. 12. 2014. Právní účinky zápisu ke dni      
08.  12.  2014. Zápis proveden dne 30. 12. 2014. Pořadí k 08.12.2014 21:05 

- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pohledávka ve výši 29.682,- Kč, oprávnění pro: 
Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká 
Hradební 39/61, Ústí nad Labem-centrum, 40021 Ústí nad Labem 
Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 2365652/2014/2504-00540-505165 
ze dne 16. 12. 2014. Právní účinky zápisu ke dni 16. 12. 2014. Zápis proveden dne 07.  01.  2015; 
uloženo na prac. Chomutov. Pořadí k 16.12.2014 14:09 
Související zápisy: Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh 
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Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 2365652/2014/2504-00540-505165 
ze dne 16. 12. 2014. Právní účinky zápisu ke dni 16. 12. 2014. Zápis proveden dne 07.  01. 2015; 
uloženo na prac. Chomutov 
Související zápisy: Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého 
Listina: Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 2365652/2014/2504-00540-505165 
ze dne 16. 12. 2014. Právní účinky zápisu ke dni 16. 12. 2014. Zápis proveden dne 07.  01. 2015; 
uloženo na prac. Chomutov 

- Zástavní právo zákonné pohledávka ve výši 222.359,- včetně příslušenství, oprávnění pro: Česká 
republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov, 
Roháčova 4183, 43003 Chomutov 
Listina: Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§ 104i 
zákona č. 582/1991 Sb.) 45003-220 8030-09.01. /2015-00022/KER-1 ze dne 09. 01. 2015. Právní 
účinky zápisu ke dni 10. 02. 2015. Zápis proveden dne 03. 03. 2015. Pořadí k 10.02.2015 09:35 

- Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, náměstí     
T.G.  Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň 
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Soudní exekutor Mgr. et. Mgr. Lenka 
Kozlová 190 EX-187/2014-8 ze dne 04. 12. 2014. Právní účinky zápisu ke dni 08. 12. 2014. Zápis 
proveden dne 10. 12. 2014; uloženo na prac. Plzeň-jih 
Související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 26 EXE 19636/2014-12 
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň-jih, č.j. 190 EX-
187/2014-16 ze dne 08.12.2014. Právní účinky zápisu ke dni 08. 12. 2014. Zápis proveden dne 
11.  12. 2014; uloženo na prac. Chomutov 

- Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. Pavel Pajer, Hornická 1786, 347 01 Tachov 
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 141 EX-00011/2015-020 ze dne 
02.  03. 2015. Právní účinky zápisu ke dni 02. 03. 2015. Zápis proveden dne 04. 03. 2015; uloženo 
na prac. Tachov 

 
3.5. Popis skutečného stavu nemovitých věcí: 

Oceňované nemovité věci se nalézají v ulici Mičurinova, těsně u pravého břehu řeky Bíliny ve 
smíšené, převážně komerční a průmyslové Z části Jirkova, jako původní součást výrobního a 
skladovacího areálu, fungující samostatně, se svými pozemky a vlastním příjezdem, tvoří 
uzavřený, oplocený areál sestávající z přízemní budovy č.p. 263 – jatky, přístavby dílny, oplocení, 
zpevněných ploch a přípojek, na rovném terénu, v místě možnost napojení na veř. vodovod, 
kanalizaci, elektro, plyn v místní komunikaci, přístup po zpevněných jízdních a pěších 
komunikacích, v oblasti s kompletní občanskou vybaveností, v blízkosti hlavní komunikace a 
komunikace pro pěší, s odstavnou plochou a příjezdem po zpevněné komunikaci. Jsou napojeny 
na veškeré veř. inž. sítě - elektro, vodovod a kanalizaci, plyn. 
Areál se nalézá ve výhodně položené části obce, nedaleko správního a obchodního centra, a 
nedaleko bývalého okresního města Chomutov, s příznivými dojezdovými i docházkovými 
vzdálenostmi, v oblasti s vyšší nezaměstnaností a s konfliktními skupinami obyvatel v panelové 
zástavbě. 
Zhodnocení polohy vzhledem k určení obvyklé ceny: poloha vhodná pro drobnou výrobu a 
skladování. 
 
Popis objektů 
Objekt č.p. 263 
Jedná se o přízemní objekt zděné konstrukce, obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, 
nachází se zde prodejna masa a uzenin, 3 x kancelář, chodba vedoucí do výrobní části – udírna, 
bourárna, chladící a mrazicí boxy, sklady, soc.zařízení (WC, šatny, umývárny), chodba a vstup do 
dílny a kotelny. Sloužil jako jatky. 
 
Podrobný popis konstrukcí a vybavení  
Svým skutečným účelem a využitím, dispozicí, stavebně technickým uspořádáním se jedná o 
budovu – průmysl (CZ-CC 125111). 
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Stáří objektu 45 roků, technický stav odpovídá stáří a průměrné údržbě, výpočet opotřebení 
vzhledem k výše uvedenému se provádí lineární metodou, spíše patrné morální opotřebení, 
objekt ke dni ocenění mimo provoz, ale vyklizen, větrán. 
 
Pozemky, příslušenství 
Pozemky jsou rovinaté, bez negativních vlivů, evidovány jako stavební pozemky, ostatní plocha, 
tvoří jednotný funkční celek, v místě je možnost napojení na veřejný vodovod, el.síť, kanalizaci, 
plyn, poloha vhodná pro daný účel, avšak v nejvyšší rizikové zóně povodní (ř. Bílina), dále   
oplocení, přípojky, zpevněné plochy, dílna – 
 

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) 21. 05. 2016 v 12.00 hod 2) 28. 05. 2016 v 12.00 hod 

4.2. Sraz zájemců je před objektem dražby – bývalá provozovna JATKY Jirkov. Předmět dražby je 
umístěn v objektu bývalé provozovny JATKY Jirkov 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 ............................................................ 2.000.000, – Kč 
5.2.  Dražební jistota byla stanovena na částku ............................. 500.000, – Kč 
5.3. Minimální příhoz byl stanoven na částku ................................. 10.000, – 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. 
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 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 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. 
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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. 

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. 
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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 
 IKT INSOLVENCE v.o.s. – IS dlužníka FIST Praha s.r.o. 
              JATKY KIRKOV s.r.o.                                                                  Mgr. Monika Mazná 
Mgr. Karel Touschek-  ohlášený společník                                                    jednatelka společnosti 
  


