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č. De 118/2018

SORETA Group, a.s.o IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2257127, Vinohrady, 130 00 Praha3,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568,
zastoupená předsedkyní představenstva Ing. Veronikou Ludvíkovou, dále jen ,,dtažebnik"

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení 16a zéů<onaě.26/2000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č.
I8l2014, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele
IKT INSOLVENCE v.o.s., IC: 29113091, se sídlem Koperníkova 822125, Jižní Předměstí, Plzeň,
PSČ 301 00, zapsaná vobchodním rejstříku, vedeném Krajslqým soudem vPlzni, oddíl A, vložka
28508, zastoupená Mgr. Karlem Touschkem, ohlášeným spoleěnftem insolveněního správce dlužníka
JUDr. Dušana Jarolína, bytem Hůttlova 868, Sťední Předměstí, 541 01 Trutnov, ustanoveného
usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3I.07.2015 čj. KSHK 40 INS 572112014-A-38
(usnesením ze dne 05.04.2016 ěj. KSHK 40 INS 572112014-A-38 bylo schváleno oddlužení
zpeněženim majetkové podstaty dlužníka), dále jen ,,navrhovatel"

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dále jen,, dražba")

(Elektronická dtažba bude provedena dle ZYD a Dražebniho řádu systému Prodej-dražbou.cz na
www.prodej-drazbou.cz. V sekci Jak dražit systému Prodej-držbou.cz je podrobně popsán způsob
registrace a provedení dražby, včetně Dražebního íádu a Uživatelské příručky)

1. Místo, datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Dražba bude zahájena dne 4, éervna 20l8 v 1 1:00 hod na www.prodej-drazbou.cz.ID dražby:50345
Dražba bude ukončena dne 4. června 20 1 8 v i 1 :30 hod

Pokud v posledních pěti minutách před ukončením dtažby nikdo z dražitelů neuěiní podání, je dražba
ukončena v čase ukončení dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních pěti minutách
před ukoněenim dražby, čas ukoněeni dražby se prodlužuje o pět minut.

2. Způsob určenívydražitele při současném podání
Učiní-li několik dražitelů současně podáni a nebylo-li učiněno podání lyšší, bude roáodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem dražitelům systém Prodej-dražbou.cz
přidělí los - náhodně se stejnou pravděpodobností celé číslo 1 až 1000. Vydražitelem se stane dražitel
s nejvyšším ěíslem losu.

3. Uplatnění předkupního práva k předmětu dražby
Dražitel je povinen ptokáaat dražebníkovi předkupní právo k předmětu dražby jeho doložením
dražebníkovi listinami nebo úředně ověřenlými opisy do 7 dnů před zahájenim dražby. Jinak je nelze v
dražbé uplatnit, Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokánino, obdrži dražitel emailem
nejpozději do 5 dnů předzahájením dražby.
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SORETA Group, rr.s., pobočka: Vanču,ova 2904,390 01 Tábor
tel.: +420 381 25 l 7 1 ó, nobil: +420 605 245 300, e-mail: sofeta@soreta.cz

www.soreta.cz



4. Způsob registrace účastníků dražby - dražitelů:
Dražite| se do dražby registruje prosťednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace
systému Prodej-dražbou.cz vyplní své identifikační údaje a je mu vygenerován Registrační formulář.
Dražitel tento registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený
registrační formulář musí být žadate|em:
- podepsián uředně ověřenlým podpisem, v případě manželů musí bý ověřeny oba podpisy a v listinné
podobě zaslán poštou na adresu: BFT Management, a.s., V Olšinách 16182,100 00 Praha l0 (d.ále jen
,,Provozovatel");
nebo
- podepsán uředně ověřeným podpisem na Czech POINT České pošty, s. p. a zde prrovedena

autorizovaná konverze tohoto listinného dokumentu - úředně ověřeného Registraěního formuláře do
elektronické podoby a tento elektronic\ý dokument musí být odeslán .e-mailem na adresu
info @prodej - dr azb ou. cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaruěerrýrn
elektronichým podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto
dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument musí byt zaslán emailem na info@prodej-drazbou.cz.
O provedené regisŤaci a aktivaci služeb bude dražitel vyrozuměn Provozovatelem emailem na
emailovou adresu, kterou dražite| uvedl při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronic§ z vyhlášené dražby systému Prodej-dražbou.cz se
souěasným ěestným prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že neni osobou z
dražby vylouěenou. Dražitel obdrží od dražebníka potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud
splnil všechny své povinnosti dražitele, zejména pak, že řádně a věas uhradil dražební jistotu. Do
dražby je možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporuěuje se, aby dražitel provedl svoji
registraci s dostateěn;ým předstihem před zahájenim dražby, aby dražebník si mohl ověřit zejména
úhradu dražební j istoty.

5. Místo zveřejnění této dražební vyhlášky, podrobné info:
- www. prod ej - dr azb ov cz
- www.centralniadresa.cz
- www,soreta,cz
- v kanceláři dražebníka na adrese Vančurova 2904,Tábor (ss!9!a@§9!914§Z, tel. 605245300)

6. Označení a popis předmětu dražby
Předmět dražby je soubor nemovi{ých véci zapsartých na LV é. 5'723 ve veřejném sezrramu vedeném u
Katastrálního úřadu pro Královehradec§ý kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro kat. územi
Trutnov, obec Trutnov jako: pozemek parc. č. St. 5117 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
172 m2,jehož součástí je stavba objektu č.p. 868, Střední Předměstí, rod.důmo pozemek parc. č.

2656120 - orná půda o výměře 895 m2.

Rodinný dům s garéůi, venkovní bazén s ohřevem vody tep. čerpadlem, zemni sklípek, dřevěný domek
na náíadi, kotec pro psy, venkovní úpravy, porosty a pozemky zastavěné stavbami a poz. ve fčním
celku.
Jednopodlažní nepodsklepenázdéná stavba RD s půdou. Čart stropu nad koupelnou mírně zavlhléy
střecha sedlová, krytina tašková, plastová okna, podlahy z keramických dlažeb. Napojení na elekťinu
230 i4O0Y,vodazveřejného vodovodu, odkanalizování do veřejné kanalizace, vytápění a ohřev TV v
kotli na zemní plyn, deskové ocelové radiátory, krb s krbovou vložkou. Stáří 18 roků. Provedeny
drobné stavební úpravy. Stavba s mírně zanedbanou údržbou.

Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stalu, v němž se předmět dražby nachází,
slouží nta|ecký posudek k předměfu dražby, kteqý je k dispozici u dražebníka nebo na www-prodej-
drazbou.cz,



Dražebník upozorňujeo že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část,
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcich na předmětu dražby
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

S ohledem na upozornění uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navrhovatel neodpovídá ve
smyslu ust. § 63 odst. 1 věta druhá zák. é.2612000 Sb., o veřejných dražbách, ve mění pozdějších
předpisů, zavady předmětu dražby.

7. Práva a závazlry vriznoucí na předmětu dražby:
Navrhovatel prohlásil, že na předméfi dražby nevánnou žádné závazky, které nezanikají vydražením,
ádné dluhy,právní ani jiné závady, věcná břemena, ani jiná práva třetích osob, s qýjimkou těch, která
jsou uvedena ve výpisu z veřejného seznamu, přiěemž zástavní práva váunoucí na předmětu dražby
nnikají v souladu s ustanovením § 167, odst. 4) insolvenčního zákona zpenéženim, Zpeněženim
předmětu dražby dále zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněžovaného majetku, účinky nařízeni
ýkonu rozhodnutí nebo exekuce, a to v souladu s ustanovením § 285 insolvenčního zákona.

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

8. Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - úterý dne 30. května 2018 v 16:00 hod
II. prohlídka - středa dne 31. května 2018 v 13:00 hod

Srazzájemců je před předmětem dražby, tedy před rodinným domem č.p. 868, ulice Húttlova, Sťední
Předměstí, Trutnov (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, nejnžší podánío minimální příhoz, dražební jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé v souladu s § 13 zák, é. 2612000 Sb. z
dostupných informací vypracoval znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík, Vančurova 2904
390 01 Tábor pod číslem 759-I1l20I8 a činí 3.498.000o- Kč.

Nejnžší podání: 3.498.000,- Kč, slovy tři-miliony-čtyři-sta-devadesát-osm-tisíc-korun-
česlcých (liciátor není oprávněn nejnižší podrání snížit )
Minimální pffhoz: 5.000,- Kč
Účastníci dražby činí svá podrání v Korunách ěes§ých

Dražební jistota byla stanovena na ěástku 300.000,- Kč a musí by,t uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovni íěet dražebníka vedený u ČSOB,
a.s., číslo účtu 18608778010300, variabilní svmbol: 1182018. speciíiclcý symbol - v případě" že
účastníkem dražbv ie fvzická osoba - rodné číslo. nrávnická osoba - Ič, Dokladem o složení
dražebníjistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis zúětu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve

ýši dražební jistoty zttétuodesílatele ve prospěch qýše uvedeného úětu.
b) formou bankovní záruky zazaplacení dražební jisto§. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro
složení dražebni jistoty předat dražebníkovi originál záruěni listiny. Záruéní listina musí obsahovat
prohlášení banky, že uspokojí bez ýhrad a námitek věřitele (dražebníka) do qýše 300.000,- Kč,
jestliže dražebnik písemně omámi bance, že dlužník (vydržitel) zmařil dražbu, Záruění listina nesmí
obsahovat žádná ujednání, která by jalqýmkoliv způsobem omezila dražebnika uplatnit svá práva
jalcýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi
jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznélmit bance zmařeni dražby dlužnftem, jako jsou předchozí
výzxy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či



výhrady, vyjma námitky, že ozrtémeni o zmařeni dražby bylo učiněno až po platnosti barrkovní

záruky. Bankovní zénlka musí b;it platná minimálně 30 dnů po skončenínejzazši lhůty pro úhradu
kupní ceny. Dražebník bude v záruéní listině oznaěen následovně: SORETA Group, a.s., IC:

26018861, se sídlem Soběslavská 225Il27, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí b;it

vystavena bankou, která má oprávnění od ČNg působit naizemi ČR a musí být lystavena v českém
nebo slovenském jaryce.

Dražební jistinu nelze uhradit zapoětenim, platební kartou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební j istoty:
Úěastníkům dtažby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebníjistotu na účet, se vraci dražební
jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů

ode dne konrání &ažby. V případě bankovní záruky vráti dražebníkzáruéní listiny atobez zbytečného
odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácenajistota na základě žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražebújistoty zaěiná dnem vydáni této Dražební vyhlášky a končí zahájením
dražby.

10. Cena dosažená vydražením, splatnost, zmaření dražby
Dražební jistota se započítávydražiteli do ceny dosažené vydražením. Vydržitel může provést úhradu

ceny dosažené vydražením bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebnka
č. 186087780/0300 vari
dražby ie fvzická osoba - rodné číslo" právnická osoba - IC, nebo poukázkou.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražttel povinen uhradit
cenu dosaženou vydraženim v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez

zbyteěného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záméni listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit zapoětenim, rovněž platba směŇou, platební kartou, šekem
je nepřípustná.

Je-li cena dosažená vydražením do 500.000,- Kě, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou

vydraženim do 10 dnů po skoněení dražby.
Je-li cena dosažená vydraženim vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou

vydražením do 40 dnů po skoněení dražby,
Uhradili vydražttet cenu dosaženou vydraženim v termínu splatnosti, píecháai na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opaěném případě je dražba zmaíena a dražebni
jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na niáklady zmaíené ďražby, Koná-li
se opakovaná dražba, áčtuje se zblfuající část dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po
úhradě nrákladů &ažby a opakované dražby se zbýxajici éástvráúi vydražiteli, kteý způsobil zmaření
dražby. Vydražitel, kteý způsobil zmaření dražby,je povinen navýzvu dražebníka uhradit tu ěást

nákladů dražby, kterou nepokqivá 'ďražebni jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované

dražby konané v důsledku znaření předchozí dražby vydražitelem.
V souladu se zákonem o veřejných dražbách zašle dtažebnik příslušnému katastrálnímu úřadu jedno

lyhotovení potvrzení o nabyí vlastnictví. Návrh na zahájeni íizeni o povolení vkladu práva

vlastnického k předmětu dražby a ýmaztl věcných práv k předmětu dražby, která zanlkla, podá

vydražitel. Vydražitel uhradí správní poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí.
Drďzba 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 zákona o veřejných dražbách (zákon é.2612000

Sb. v platnémznéni):



NabYl-li vYdraŽitel vlastnictví předmětu dražby,je dražebník povinen podle podmínek uvedených v
draŽební lYhláŠce listiny, které osvěděují vlastnictví a jsou n"ibytné t nanaaáni s předmětem dražby
nebo osvědČují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražĚy, předat bez zi5,teéného odkladu
vydražiteli; vydražitel převzeti listin písemně potvrdí.

, Jde-li o nemovitost, Podnik nebo jeho orgartizaění_1ložku, předá bývalý vlastník předmět dražby nal' zakladě PředloŽení potvrzení o vlastnictví a doložení iotožnosti lydražitete podle podmínek
uvedených v dtaŽební r,yhláŠce předmět dražby bez zbyteěného odklaáu vydrazitóli. Dražebník je
Povinen na místě sePsat Protokol o předrání předmětu dražby; v protokolu uvede kromě oznaěení
b;ývalého vlastníka, draŽebnka,vydražitele a předmětu dražby,- zejiéna podrobný popis stavu, v němž
se Předmět draŽbY věetně příslušenství nachánel při předání pia, u žavazktt'ia pr"d-etu dražby
viáznoucích.
Termín předání předmětu dražby určí dražebník.
VeŠkeré nrákladY sPojené s předáním apřevzetímpředmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost senevztahuje k nákladŮm, kter9 bl jin{ nebyly v.znjkly, j.estliže je způsobil sým zaviněním byvalývlastník nebo draŽebník nebo jestliže jim§to nráklady 

"^iny nanoaou, která se jim prirroJiia.

Po Předání vYstaví drťebník daňoqý doklad, do kterého se započíávajísopoložky:
- Cestovné - sazba 8,00 Kě/I(m (trasa Tábor - Trutnov-Táborj
- Čas makléře - sazba 500,00 kt rukaždou zapoěatouhodinu (věetně času makléře stráveného na
cestě Tábor - Trutnov- Tábor)
- K uvedeným sazbám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů

NebezPeČÍ ŠkodY na Předmětu draŽby přechání z navthovatele na vydražitete dnem předání předmětu
draŽbY, ýŽ den Přechárzi na lydražitele odpovědn ost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
draŽbY._Je-li vYdraŽitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škoJr; oá|ovconost
za škodu vydražitel.

12. Závéreěnáustanovení
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. ě,2612000 Sb. a zákony souvisejícími.

Tato DraŽební vYhláŠka je urČena pro navrhovatele, dvě pro poťeby dražebníka a po jednom
lYhotovení zaŠle draŽebníkv zákonem stanovených lhůtách osobám uveáeným v § 2Ó odst. 5 zák. ě,
2612000 Sb.

V Táboře dne 2. května 20i8
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( ř4r/řóuD, a.s.\/ ' 'Praha 

3, Soběslavská 225ll21
IČl 260188ól, DIČ: CZ2ó0l 886 t

Tel.: 381 25l716,605 745 3(:,

dražebntk

0věřovací doložka oro leoalizaci
Podle ověř,knihy pbšiy: TÁeon z

Poř.č: 39002-0275-0180

Uznal podpis na Iistině ea vlastní: Ing, Veronika Ludvíková

Datum a místo narození: 25.04.t971,Cheb,CI
Adresa oobyiu: Tábor. 14ěšíce

ilad Lótištěil ó78.cZ
Druh a č. oředtož,dokl.totožnosÍi: zotttlzgr ÍJ

i!§al'lý!il*8á 05.2018 ůtl/
Dandová 0lga Podpis, úřední
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