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DRAZEBNI \ryHLASKA
č. De 106/2018

SORETA Group, a.s., IČ: 260l886l, se sídlem Soběslavská 2251l27, Yinohradv, 130 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka i95ó8,
zastoupená předsedkyní představenstva Ing. Veronikou Ludvíkovou. dálejen,,dražebník"

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení l6a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č.
18l20l4, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele IKT
INSoLvf,NCE v.o.s., IČ: 29l l3091, se sídlem Kopemíkova 822125, Jižní Předměstí, PlZeň, PSČ 301
00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Kraj ským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 28508,
zastoupená Mgr. Karlem Touschkem, ohlášeným společníkem insolvenčního správce dlužníka Lukiše
Obecovského, ustanoveného usnesením Krajským soudem v Českých Budějovicích ze dne
29.05.2014 čj. KSCB 28INS 27318120l3 B-5, dále jen ,,navrhovatel"

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen ,,dražba")

(Elektronická dražba bude provedena dle ZYD a Držebního řádu systému Prodej_drťbou.cz na
www.prodej-drazbou.cz. V sekci Ja,t dťažit systému Prodej-dražbou.cz je podrobně popsán způsob
registrace a provedení dražby, včetně Dťažebního řádu a Uživatelské příručky)

1. Místo, datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Dražba bude zahálena dne l'7 .04.2018 v 10:00 hod na www.prodej-drazbou.cz.ID dražby: 48269
Dražba bude ukončena dne 1'7 .04. 2018 v l0:3 0 hod

Pokud v posledních pěti minutách před ukončením drťby nikdo z dražitelů neučiní podání, je držba
ukončena v čase ukončení dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních pěti minutách
před ukončením dražby, čas ukončení dražby se prodlužuje o pět minut.

2. Způsob určení lydražitele při současném podáni
Učiní-li několik držitelů souěasně podání a nebylo-Ii učiněno podání vyšší, bude rozhodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se lydržitelem. Všem držitelům systém Prodej-dražbou.cz
přidělí los - náhodně se stejnou pravděpodobností celé číslo 1 až l000, Vydražitelem se stane dražitel
s nejlyšším číslem losu.

3. Uplatnění předkupniho práva k předmětu dražby
Drťitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu držby jeho doložením
dražebníkovi listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájením držby. Jinakje nelze v
drťbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrží dražitel emailem
nej pozděj i do 5 dnů před zah ájením dražby .

4. Způsob r€gistrace účastníků dražby - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace
systému Prodej -d ražbou.cz vyplní své identifikační údaje aje mu vygenerován Registrační formulář.
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Dražitel tento registrační formulář V}tiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený
registrační formulář musí b;ýt žadatelem:
- podepsán úředně ověřeným podpisem, v případě mariželťl musí bý1 ověřeny oba podpisy a v listinné
podobě zaslán poštou na adresu: BFT Management, a.s., V Olšinách l6182, 100 00 Praha l0 (dále jen

,,Provozovatel");
nebo
- podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT České poš§, s. p. a zde provedena

autorizovaná konverze tohoto listinného dokumentu, úředně ověřeného Registračního formuláře do
elektronické podoby a tento elektronický dokument musí blýt odeslán e-mailem na adresu
info@prodej -drazbou.cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí bylt podepsán zaručeným
elektronickým podpisem s jeho viditelnýrn umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto
dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument musí být zaslán emailem na info@prodej-drazbou.cz.
O provedené registraci a aktivaci služeb bude dražitel vyrozuměn Provozovatelem emailem na
ernailovou adresu, kterou dražitel uvedl při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronicky z vryhlášené dražby systému Prodej-dražbou.cz se

současným čestným prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že není osobou z
dražby vyloučenou. Držitel obdrží od dražebníka potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud
sp|nil všechny své povinnosti dražitele, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu. Do
dražby je možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby dražitel provedl svoji
registraci s dostatečným předstihem před zahájením dražby, aby dražebník si mohl ověřit zejména

úhradu dražební j istoty.

5. Misto zveřejnění této dražebni lyhlášky, podrobné info:
- www.prodej-drazbou.cz
- www.centralniadresa.cz
- Www.Soreta.cz
- v kanceláři dražebníka na adrese Vančurova 2904, Tábor (soletaaalo*l§larz, tel. 605245300)

ó. Označeni a popis předmětu dražby
Předmět dražby je soubor nemovi!ých věcí zapsaných na LV č. 2l ve veřejném seznamu vedeném u

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro kat. území Radvanov u

Mladé Vožice, obec Mladá Vožice jako: pozemek parc, č. St. 45/1 - zastavěná plocha a nádvoři o

výměře 285 m', j"hož součásti je stavba objektu k b^ydlení č.p. 45, Radvanov, pozemek parc. č.

St. 76 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m'. jehož součásti je stavba (|iná stavba) bez
čp/če, pozemek pu"". t. t.lZr8 - lesni pozemek o výměře 1647 m2, pozemek parc. č. 2ll - |esní

pozemek o výměře 1884 m'. pozernek parc. č. 2l3 - ostatní plocha, jiná plo_cha o výměře l156
.'. por"-"ť purc. č. 215 - oitutoí plocha, nep|odná půda o výměře 426 m2, pozemek parc. č.

219ň - ostatni plocha, zeleň o výměře l22 m2, pozemeŘ parc. č.22116 - zahrada o výměře 65 m2,

pozemek parc. č.22lt32 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 56 m2, pozemek parc. č.

ZZttSS - zahrada o r"ýměře 1131 m2, pozemek parc. č. 318/9 - ostatní p|ocha, neplodná půda o
výměře 2350 m2

Jednopodlažní, nepodsklepená zděná stavba RD s půdou, smíšené a částečně pouze kamenné zav|hlé

zdivo. Přistavba chléva a kolny, které jsou s RD provozně propojeny půdou. Sedlová střecha. Napojení

na elektřinu 230 i 400V, voda ze studny na cizím pozemku vedena samospádem, odkanalizování do

žumpy s přepadem, vl,tápění lokálně kamny na pevná paliva, nelze připojit na zemní plyn. Stáří stavby

více než l00 roků, stavba podprůměrně udržovaná, technicky a morálně velmi opotřebená. Částí

postavená na pozemku ve vlastnictví třetí osoby, stavba není částí zapsána v katastru nemovitostÍ, část

obvodových stěn je přístupná pouze přes pozemek třetí osoby, v části obvodových stěn statické

trhliny, ve zdivu a stropech, kteréjsou zavlhlé se lokálně lryskYuje plíseň.



Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází,
slouží znalecký posudek k předmětu dražby, ktery je k dispozici u dražebníka nebo na www_prodej-
drazbou.cz.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předrnětu dražby v dražební lyhlášce nebo jejich část,
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcich na předmětu dražby
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informaci.

S ohledem na upozomění uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navrhovatel neodpovídá ve
smyslu ust. § 63 odst. l věta druhá zák. č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů, za vady předmětu dražby.

7. Práva a závazky váznoací na předmětu dražby:
Navrhovatel prohlási|, že na předmětu držby neváznou žádné závazky, které nezanikají r,ydražením,
žádné dluhy, právní anijiné závady, věcná břemena (vyjma Věcného břemene o zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nové kabelové
skříně, rozsah \ymezen GP č. 90-42412007. Věcné břemeno podle listiny: Smlouva o zřízení věcného
břemene - bezúplatná ze dne 30.07,2009, právní účinky vkladu práva ke dni 13.08.2009, čj.
V 420l/2009), ani jiná práva třetích osob, s výjimkou těch, kterájsou uvedena ve ql,pisu z veřejného
seznamu, přiěemŽ zástavní práva víunoucí na předmětu dražby zanikají v souladu s ustanovením §
167, odst. 4) insolvenčního zákona zpeněžením. Zpeněžením předmětu dražby dále zanikají v rozsahu,
v němž se týkaji zpeněžovaného majetku, účinky nařízení lýkonu rozhodnutí nebo exekuce, a to
v souladu s ustanovením § 285 insolvenčrrího zákona.

Tato usnesení a exekuce se nedotknou případného lydražitele, je však nutno brát v úvahu, že k
výmazu těchto poznámek z evidence Katastrálního úřadu může dojít s časovou prodlevou.

8. Datum a čas prohlídky přednětu dražby
L prohlídka - úteqý dne t0.04.2018 v l 1:00 hod
II. prohlídka - středa dne 11.04.2018 v 1 l:00 hod

sraz zájemců je před předmětem dražby, tedy před objektem č.p. 45 Radvanov (tel. na kontaktní osobu
pro obhlídku 605245303 Ing. Veronika Ludvíková)
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou
prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

9. Cena zjištěná, nejnižší podání, minimální příhoz, dražebni jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obryklé v souladu s § 13 zák. č. 2612000 Sb. z
dostupnýcli informací vypracoval znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík, Vančurova 2904
390 0l Tábor a činí 580.000,- Kč.

Nejnižší podáni: 400.000,- Kč, slolry čtyři-sta-tisic-korun-českých (licitátor není oprávněn
nejnižší podání snížit )
Minimálni příhoz: 5.000,- Kč
Učastníci dražby činí svá podání v Korunách českých

Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí b5h uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u ČSoB,
a.s., číslo účtu 186087780/0300, variabilní symbol:v případě, že účastníkem dražbyje §,zická osoba
rodné číslo, právnická osoba IČ. Do zprávy pro přijemce uvedle č, De uvedáné v této vyhlášce
(1062018). Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo



potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební j istory- z účtu odesílatele ve prospěch výše

uvedeného účtu,
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražebn í j istoty. Učastník dražbyje povinen ve lhŮté Pro
složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat

prohlášení banky, že uspokojí bez qýhrad a nárnitek věřitele (dražebníka) do výše 100.000._ Kč_

jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí

obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá prára

jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání. která by ukládala dražebníkor i

1atetotlu povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozi

vyrry apod, ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitk1' či

ui,tl.áay, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo uěiněno až po platnosti bankovní

,áruky. Bunlouní záruka musí b;it platrrá minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhŮty pro Úhradu

kopni 
""ny. 

Dražebník bude v záruční listině označen následovně: S6RETA Group, a.s., lč:
26018861, se sídlem Soběslavská 225ll27, Yinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí blh

vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí blt vystavena v českém

nebo slovenském jazyce.

Dražebníjistinu nelze uhradit započtením, platební kaftou, šekem ani směnkou.

Vrácerrí dražební jistoty:
účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací draŽební

jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnŮ

ode dne konání dražby. V případě bankovní zárlky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zb}'teČného

odkladu. V případě vkladu hotovoSti na účet bude vrácenajistota na základě Žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu drťební jistoty začíná dnem vydání této Dražební vyhlášky a koněí zahájením

dražby.

l0. Cena dosažená lydražením, splatnost, zmaření dražby
Dražebníjistota se započítá vydražiteli do ceny dosaŽené vydraŽením. VydraŽitel rnŮŽe provést Úhradu

ceny dosažené lydražením bankovním převodem riebo vkladem hotovosti na účet dražebníka

č. i86087780/0300 (variabilní symbol: v pŤípadé, že vydražitelem je fyzická osoba _ rodné číslo,

právnická osoba - lČ), nebo poštovní poukázkou.

Byla-li vydražitelem složena dražební j istota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit

cénu dosaženou vydražením v plné qýši v tennínu její splatnosti, dražebník je pak povirren bez

zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit lrydražiteli záruční listiny,

Cenu dosaženou r,ydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou, Šekem

je nepřípustná.

Je_li cena dosažená lydrťením do 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou

vydražením do l0 dnů po skončení držby.
Jě-li cena dosažená lydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaŽenou

vydražením do 35 dnů po skončení dražby.

Úhradili lrydražitel cénu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, piechfuí na něj vlastnictví

předmětu diažby k okamžiku udělení příklepu. v opačném případě je dražba zmařena a dražební
ji.tota slozená uydražitelem včetrrějejího pŤíslušenství se použije na náklady zrnařené draŽbY. Koná-li
"se 

opakovaná drazba, zúčtuje se zblfolaj ící část dražební j istoty na náklady opakované dražby, po

úhrabc nákladů dražby a opákované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, kteqí zpŮsobil zmaření

dražby, Vydražitel, kier] ipůsobil zmaíení dražby, je povinen na výzvu draŽebníka uhradit tu Část

naklaáů diažby, kterou nepokryivá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované

dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem,
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y souladu se zákonem o veřejných dražbách zašle dražebník příslušnému katastrálnímu úřadu jedno

r;hotovení potvrzení o nabytí vlastnictví. Návrh na zahájeni řízení o povolení vkladu práva

vlastnického k předmětu dražby a výmazu věcných práv k předmětu dražby, která zanikla, podá

lydražitel. Vydražitel uhradí správní poplatky a daň z nabyí nemoviqýclr věcí.
Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně, vyjma níže uvedených nákladů na následné
předání předmětu dražby.

11. Předání předmětu dražby
Předání předmětu dražby proběhne v souladu s § 32 ákona o veřejných dražbách (zákon č.2612000
Sb. v platném znění):
Nabyl-Ii vydržitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v
dražební lryhlášce listiny, které osvědčují vlastnictví ajsou nezby,tné k nakládání s předmětem dražby
nebo osvědčují jiná práva lydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zby,tečného odkladu
vydražiteIi; vydražitel převzetí listin písemně powrdí.
Jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizační složku, předá býalý vlastník předmět dražby na

základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele podle podmínek

uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby bez zb}tečného odkladu lydražiteli. Dražebník je
povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu dražby; v protokolu uvede kromě označení
bývalého vlastníka, dražebníka, lrydražitele a předmětu dražby, zejména podrobný popis stavu, v němž

se předmět dražby včetně příslušenství nacházel při předání práv a závazků na předmětu dražby
váznoucích.
Termín předání předmětu držby určí dražebnik.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se

neváahuje k nák]adům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil sqy'm zaviněním bývalý
vlastník nebo dražebník nebojestližejim §.to náklady vznikly náhodou, která sejim přihodila.

Po předání lystaví dražebník daňový doklad, do kterého se započítávají tYo položky:
- Cestovné - sazba 8,00 Kč/Krr-r
- Čas makléře - sazba 500,00 Kč za každou započatou hodinu
- K uvedeným sazbám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na r.ydražitele dnem předání předmětu

dražby, tyž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem

dražby. JeJi lrydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, rrese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.

12. závérečnáustanovení
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob. které budou na dražbě
přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této "Dražební vyhlášce" neuvedená,

se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.2612000 Sb. a zákony souvisejícími.

Tato Dražební vyhláška je určena pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom

vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č.

2612000 Sb.

V Táboře dne 12. bíezna20l8
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