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DRAZEBNI VYHLASKA
č. De 131/2018

SORETA Group, a.s., IČ:26018861, se sídlem Soběslavská 2251127, Ytnotrady, l30 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstř,íku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568,

zastoupená místopředsedkyrrí představenstva Ing. Veronikou Ludvíkovou, dále jen .,dražebník"

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení |6a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a ryhlášky č.

1812014, o stanovení podnílrek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele
AMRA, s. r. o.,IČ: 26025965, se sídlem Mlýnská 3/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6, jednající jednatelem
společnosti panem Domenico Tese, dále jen ,,navrhovatel"

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

(Elektronická dražba bude provedena dle ZYD a Dražebniho řádu systému Prodej-dražbou.cz na

www.prodej-drazbou.cz. V sekci Jak dražit systému Prodej-dražbou,cz je podrobně popsán způsob
registrace a provedení dražby, včetně Dražebního řádu a Uživatelské příručky)

t. Místo, datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Dražba bude zaháj ena dne 4.|2.2018 v 10:00 hod na www-prodel-drazbou,cz.ID dražby: 54394.
Dražba bude ukonč ena dne 4.1Z.20t 8 v 10:30 hod

Pokud v posledních pěti minutách před ukončením dražby nikdo z ďražlte|ů neučiní podání, je dražba
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 lrydražitele při současném podáni
Učiní-li několik dražitelů současně podání a nebyloJi učiněno podání lyšší, bude rozhodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se r,rydražitelem. Všern dražitelům systém Prodej-dražbovcz
přidělí los _ náhodně se stejnou pravděpodobností celé číslo 1 až 1000. Vydražitelem se stane dražitel
s nejlyšším číslem losu.

3. Uplatnění předkupního práva k předmětu dražby
Dražltel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu dražby jeho doložením
dražebníkovi listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájením dražby. Jinakje nelze v
dražbě uplatnit, Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrží dražitel emailem
nejpozději do 5 dnů před zah ájením dražby.

4. Způsob registrace účastníků dražby - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace
systému Prodej-dražbou.cz vyplní své identifikační údaje aje mu r.ygenerován Registrační formulář.
Dražitel tento registračrí formulář qtiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto ryhotovený
registrační formulář musí b;ýt žadatelem:
- podepsán úředně ověřenlim podpisem, v případě manželů musí bý,t ověřeny oba podpisy a v listinné
podobě zaslán poštou na adresu: BFT Management, a.s., V Olšinách |6182, 100 00 Praha l0 (dále jen

",Provozovatel");

soRET,4 Grattp, tl.s._ pobočka: Vančru,ova 2904, 3 90 0 l l'ábor
tel.:-420 381 25l 7l6. nrobil: ,420 605 245 300. e-nlail: soreta(rl_soíeta,c7

www.soreta.cz
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nebo
- podepsán úředně ověřeirýrn podpisem na Czech POINT Českó pošty, s, p. a z;., :]:!'\ cdena

autorizovaná konverze toholo listinného dokumerrlu úředně or,ěřenélro Registračrrihc :.:::ir]áře do
elektronické podoby a tento eleklíolický dokumenl musí bj,t odeslán e-l-tlaiI.-:]. : .: adresu
info@prodej -drazbou,cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve íbm.álu pdf a tento dok-ument musí blit podepsl::: ]:.._J!,ll\ ]Tl

clektronickým podpiselrr s jeho viditelným umístěním (v případě nanželů oba prro::,,, ,, 
:,]],1,110

dokumentu a takto rryhotovený pdf dokument musí b),t zaslán errrailenr na iníb(@prode]-.::,,.- - --:z,
o plovedené registraci a aktivaci služeb bude dražitel ryrozurněn Provozovatele:]-_ :::'-:_.J]]] ]]a

enrai]ovou adresu, kterou dražitel uved1 při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronicky z rrylrlášené dražby systérnu Prodď-il:.,: :_. _. .c
současným čestným prohlášenírn, že splňu.je všeclrr.y podn.íIrky své účasti v dražbě a žc :-.,:,.: ,'_.z
dražby vyloučenou. Dražitel obdrží od dražebníka potvrzení o registraci do dražb} eIi.,::.::,".. :, ,.-.:
splnil všechny své povitrnosti dražitele, zejmérra pak, že Ťádně a včas uhradil dražeb;-,: ,.: ,.. _)

dražby je možné se registlovat pouze do jqího zahájení. Doponrčuje se, aby dražitel p:.,,,l,: -:

registraci s dostatečným přeilstiherrr před zalrájenhrr dražby, aby dražebnik si rrlol]i (l\ťi]: .J,::::,
úhradu dražební jistoty.

5. Místo zveřejnění tóto dražební vyhlášky, podřobné info:
- www.prodej -drazbou,cz
- www.centralniadresa.cz
- wwW.Soíeta,cZ
- v kanceláři dražebr.íka na adrese Vančurova 2904, TáboI (soreta(d§q91!.9z. tei. 605]+5]

6. Označení a popis předmětu dražby
Předmět dražby je soubor nemovitých věcí zapsaných na LV č. 4286 a L\'č. ,lS]5 te \L,ar-:].:],

seznamu vedených u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pro kat. úzel-ní a obec Yeseli nad L_z,_._.
jako: bytová jednotka č. 538/1 wmezena v budovč Vcsclí nad Lužnicí I, č.p. 538 - bl,tovi rlunr

stojící na pozemku parc.č. 2569/10 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 235 m2, a dáIe podil o

velikosti 6318178346 na výše citovaném pozemku parc. č. 2569/10 a na společnj,ch částech
bytového domu na něm stojícím, dále jen,,předmět dražby".

Bytová jednotka 3+l (63,18 m2) v l.N,P, (přízení) nezatepleného panelového bytového domu, plochá
stř,echa s kq.,tinou z asfaltovýclr pásů. Okna dřevěná zdvojená, dveře náplňové. Umakartové jádro,

napojení na všechr.y inž. sílě mimo zemního plynu, vl.tápění dálkově, ocelové žebrové radiátory,
ohřev TV dálkově, běžná kuchyrlská linka, bez sporáku. Podlahové krytiny PVC, v soc. zázemí
keramická dlažba, Sklepní kóje v 1.N.P. domu, Dům bez vyahu. Stáří b}tu cca 45 let. U bl,tu i domu
je výrazně zanedbaná írdržba, by,t.1e morálně zasíaralý.

Jako doplňující infomlace k popisu předmětu dražby a star,rr, v němž se předmět dražby nachází,
slouží znalecký posudek k předmětu dražby, který je k dispozici u dražebníka nebo na www-prodej-
drazbou.cz.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část,
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a záyazcích na přcdmětu dražby
váznoucích,, jsou uvedcny pouze pod|e dostupných informací.

S ohledem na upozomění uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navrlrovatel neodpovídá ve

smyslu ust. § 63 odst. 1 věta druhá zák. č.2612000 Sb., o veřelných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů, za vady předmětu dražby.
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7. Právz a závlzky váznoucí na předmětu dražby:
K datu podpisu této dražební r.yhlášky dražebníkem i navrlrovatelem yázne na předmětu dražby
Zástavrrí právo smluwí zapsané v katastru nemovitostí pod č. j. Y -12611200'| -308:

Pohledávky včetně příslušenství \,yplývající ze zásíavní smloury č. 032810715226 ve r{ši 16.000,000,-
Kč
Oprávnění pro Československá obchodní banka, a.s,, Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČ
00001350

Navrhovatel doložil dražebníkovi písemné prohlášerrí zástavního věřitele o podmínkách
vzdání se zástarn-rího práva s tím, že dražebník zajistí výplatu cenu dosaženou lydražením tak, aby
byly splněny podmínky zástavního věřitele. Na rrydražitele tak přejde předmět dražby prost všech
zástav i omezení.

Nawhovatel dále prohlašuje, že na předrnětu dražby neváznou žádné jiné závazky, dluhy,
právní ani jiné závady, věcná břemena apod.

8. Datum a čas prohlidky předmětu dražby
L prohlídka - pondělí dne26,i1.2018 v 13:00 hod
II. prohlídka - úterý dne 27.),1.2018 v 14:00 hod

Sraz zájetncú je před předmětern dražby. (tel. na kontaktní osobu pro obhlídku ó05245303 - Ing,

Veronika Ludvíková)
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájrnu, neunožní řádnou
prohlídku předmětu dražby, bude prohlidka provedena v rámci možností,

9. Cena zjištěná, nejnižši podání, minimální příhoz, dražební jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v mistě a čase oblyklé v souladu s § 13 zák. č. 2612000 Sb. z
dostupných informací rlpracoval dne 10. 08.2018 znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík,
Vančurova 2904, 390 01 Tábor pod čislem791-43l2018 a činí 549.000,- Kč.

Neinižší podání: 859.000,- Kč, slovy osm-set-padesát-devět-tisíc-korun-českých (licitátor
není opráwěn nejnižši podání snížit )
Minimálni příhoz: l0.000,- Kč
Úěastníci dražby činí svá podání v Korunách českých

Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí b},t uhrazena:
a) bankormím převodem nebo vkladem hotovosti na bankormí účet dražebnika vedený u ČSOB,
a.s., číslo účtu 186087780/0300, j--!-J!!!!!- j--LIJ]-J]!jl§r-!9

- Ič. Dokladem o složení
dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z úětu nebo potwzení banky o odepsání částky ve

r"ýši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.
b) formou bankowí zár.lky za zap|acení dražební jistoty. Učastník dražbyje povinen ve lhůtě pro

složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat
protrlášení baŇy, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do v,ýše 100.000,- Kč,
jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (lydražite|) zmaíil dražbu. Záruěni listina nesmí
obsahovat žádná ujednání, která by jahýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva
jalcýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ýednáni, která by ukládala dražebníkovi
jakékoliv povinnosti, rl,jma povinnosti oznámit bance zmařeni dražby dluzníkem, jako jsou předchozí
výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, kleré by umožňovalo bance vnrést jakékoliv námitky či
výhrady, vyjma námitky, že oznámeni o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankormí
záruky. Bankormí záruka musí bý,t platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úkadu
k-upni ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., IČ:

26018861, se sídlem Soběslavská 2251127, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Bankovní záruka musí blýt



\Tstavena bankou, která má oprármění od ČNB působit na území ČR a musí bl,t vystavena v českém

nebo slovenském jazyce.

Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební karlou, šekem ani směnkou,

Vrácení dražební jistoty:

účastníkům drazby, kteří se nestanou q,dražiteli a složili dražební jistotu na účet, se wací dražební

jistota banko\aím převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů

ode dne konání dráby, v pripadc baŇormí zánsky vráti dražebník záruční listiny a to bez Zb}'teČného

odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácena jistota na základě Žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem rydání této Dražební r,yhlášky a končí zahájením

dražby,

10. Cena dosažená vydražením, splatnost, zmaření dražby
Dražebníjistota se započítá vydlažiteli do ceny dosažené rydražením. Vydražitel mŮŽe provést Úhradu

ceny dosažené lydražením bankovním převodem nebo vklarlem hotovosti na účet dražebníka

č. 186087780/0300
nebo poštovní poukázkou.

Byla-li lrydražiteienr složerra rlražební jistota ve fonně bankovní záluky, je lrydraŽitel povinen ulrradit

cénu dosaženou r,rydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez

zb),tečného odkladu po uhrazení ceny vrátit r,ydražiteli záruční listiny,

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

je nepřípustná,
Vydrazitel je povinen ukadi1 cenu dosaženou r,ydražením do 30_ti dnů ode dne skončení dražby.

Uirradí_li r.ydiažitel cenu dosaženou r.rydražením v terrrúnu splatnosti, přechází na něj vlastnictví

předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. v opačném případě je dražba zmařena a dražební
jistota složená r,}dražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. KonáJi
ie opakovaná dražba, zučtuje se zbývající část dražební jistoty na náklady opakované dražby. po

úhraie nakladů dražby a opakované dražby se zbývající část lrátí r,ydražiteli, který zpŮsobil zmaření

dražby, Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na lýzl,u draŽebníka uhíadit tu ČáSt

náklaáů diazby, kterou nepokryvá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované

dražb1, konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.
y souladu se zákonem o veřejných dražbách zašle dražebník příslušnému katastrálnímu Úřadu jedno

rl,hotorení potvrzení o nabyí vlastnictví. Nár,rh na zahájeni íízelí o povolení vkladu práva

r iastnického k předmětu dražby a výmazu věcných práv k předmětu dražby, která zanikla, podá

rl-dražitel. Vydražitel uhradí sprárnrí poplatla a daň z nabYí nemovitých věcí,

Dražba bude provedena pro lrydražitele beáplatně, rl,jma níže uvedených nákladů na nás]edné

předání předmětu dražby.

l1. Předání předmětu dražby
Předání předmětu dražby proběhne v souladu s § 32 zákona o veřejných dražbách (zákon č. 2612000

Sb. v platném znění):
Jestliie lrydražitel uhradil ve stanovené lhůtě dle ust. §29 ZVD cenu dosaženou rydražením a

r,ydražitel tak nabyl vlastnictví k Předmětu dražby dle ust. § 30 ZYD, je dražebník povínen předat

lTdražiteli Předmtt dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbltné k nakládání

, 
"Př"d,oět"* 

dražby nebo osvědčující jiná práva q,dražitele vůči Předmětu dražby. o předání
předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší navrhovatel,

r,ydražitel a dražebník.
Termín předání předmětu dražby urči dražebník.
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Veške:< .:.,. , :" .:ojené s předáním a převzetim předmětu draŽby nese vydraŽitel. Tato povinnost senevztz:-,--. ,. ::-,-.:.dťtm, Lreré by jinak nebyly vžnikly, .jestliže-je způsoúil svYm ,uuin!,rl--lrlruur1,,vlast:-,:.::.-::-,žebníknebojestližejimtýónaHuayurnitiynáhodou,kterár".ii-prirr"áij".'

Mcz: :-..,.. _,:,. liedání přednrětu dražby patří zejnréna:
- Ces: -. :..., :azba 8,00 Kč,4(rn (trasa Tábor - Ýeselí nad Lužnicí -.fábor)
- Ca: :-,-'ir'ie - sazba 500,00 KČ za kaŽdou Započatou hodilru (včetně času makléře stráveného nacesti T.].,r - Veselí nad Lužnicí - Tábor)
- K :_-.:;eti!,m sazbám bude připočtena DPH dle platných prárních předpisů.
Po lrej;.ni předmětu dražby rl,star,í clražebník r,}dražiteli na tyo náktuáy iadnl,auRový doklad.

\ebezPeČÍ ŠkorlY na Přednlětu dražby přechází z navrhovatele na r,ydražitele dnem předání předmětudraŽbY, týŽ den Pt'echází na r vdražitele odpovědnost za škodu zpťrsobenou u .ourri.riJi . ,r!a"_e,"_dražby. JeJi lydražitcl r prodlcní s převzeiím předInětu dražby, nese nebezpečí stoay u oá|oueanostza škodu lydražitel,

Předmčt dražby nabrrá r,l,dražitel, jak stojí a leží (ust. § i918 zák, č.8gl2012., obč. zákoník).Navrhovatel ani dražebník nebudou Pr'edměi araZly 1,l,ktizei a veškeré tráklrdi;; p;ip;;rc fi,ilir"riPředmětu dražbr nesr, rr dražirel.

12. Zár,ěrečná ustano\ ení
YeŠkerá prára a por irrnosti dražebníka, účastniků dražby i dalších osob, které budou rra dražběPřítonn; Či jejichŽ Prár'a budou nl9ved9ní1 dražby dotčena, v této ,,Dražební 

r,yh1ášce,, neuvedená,se řídí příslušnými ustanoveníIni zák. ě. 2612000 Sb. a zákony souvisejícími.

Tato Dražební r.yhláška je určena pro navrhovatele, dvě pro potr.eby dražebnika a po iednomr.yhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených rr,,ita"r, o.oúailu;;ád;;;'; ;í. ;;*. u.2612000 Sb.

V Táboře dne ./!,.(!,.............. rurc

dražebnik navrhovatel

PROHLÁŠENÍ O PRAVOST| PODPlSU
NA LlSTlNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

BěŽná ós'o lnlhy o ponlášsicn o právosti pooAsu oro494l !u1 l 2o1a l c
Já niž€ pod6psaný Mgl, Pelr Šl'astný, advdkát se sldlem v Pí3z€, záPsaný v seznámu aoýohálú
vedenáň_cesl(ou advoliitrií ̂ omolou 

pod €v é l29l5, Dloh'ašu,l, is lJto islinu plede mnou
vlastnoíučně ve 2 vyholovéníó podep§al

oom6ni.o íEsEl, nal, 13. 2. 1944, bylem Londýn, Lwndes squáíg 44, spojsné ká]ovstviV6lké
Bnlán€ á sď6íního llsl€ jehož lolo.znosl js€m ljlstll z ce9ovniho paa; lla|ské ,epuo lky č,
lc,A11017l7 vydaný llMinlsllo oo§liAílsn Esleri,

ř\
íťonrreK
\ťŤJrřoup, a. s,\Ěz Praha 3. sobéslav§ká 225Il27

iČ: 2ó0]88ó l, DtČ: CZ2601886|
Tel.: 38l 25l 716,605 745 3C,|

trtr^
§.,kŤ,ý/

V Píáze dng 24,10,201E

a
Podopsáný ádvokát límlo Plohlášéním o Píavosti PodPis.l ňopotvřuje sPlávnost ánl
údqú uvodonýó v llrlo lisliné, afi p]i soulad 3 píévilid pt6dPÉy . /
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oVěření - tegatlzace
Běžné čísto ověřovací knihy o 1125,/2018
oVěřuji, že Ing, Veron ka Ludvíková, narozena 25,04.1971, bytem
TÁBoR, N4ĚŠIcE, Nad Letištěm 678, mně osobně známa, uzna|a přede
mnou PodPi5 na této [istlně za vlast.í.
V Táboře dne 25.10,2018

Daniela,]anková, notářská tajemnice
pověřená M8r. Henou Kapi.oVá Kohoutkovou,
nolářkou ý íáboie /
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