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Group, a.s,o IČ: 26018861, se sídlem Soběslavská 2251l27, Vinohrady, 130 00 Praha 3,

obchódním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568,

místopředsed§ni představenstva Ing. Veronikou Ludvíkovou, dále jen ,,dražebník"

}
vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení 76a zákona ě.2612000 Sb,, o veřejných dražbách a lyhlášky č.

iztzo4, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele

AMRA, s. r. o.,Ič 26025965, se sídlem Mljnská 3/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6, jednající jednatelem

společnosti panem Domenico Tese, dále jen ,,nawhovate1"

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

(Elekronická dražba bude provedena d\e ZYD a Dražebního řádu systému Prodej-dražbou.cz na

www.prodej_drazbou,cz. v sekci Jak dražií systéml prodej_dražbou.cz je podrobně popsán způsob

registrace a provedení dražby, včetně Dražebního řádu a Uživatelské příručky)

1. Misto, datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Dražba bude zahájena dne 4.12.201 8 v 1 0:3 0 hod na www.prodej _drazbotl.cz.ID dražby: 54397 .

Dražba bude ukončena dne 4.12. 201 8 v 1 1 :00 hod

Pokud v posledních pěti minutách před ukončením dražby nikdo z dražÍíe|Ů neuČiní podánÍ, je draŽba

ukončena v čase ukónčení 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 podání
Učiní-li nBkolik dražitelů současně podání a nebyloJi učiněno podání r.yššÍ, bude rozhodnuto losem,

komu z nich se příklep udělí a stane se lrydražitelern. Všem dražitelům systém Prodej-draŽbotl.cz

přidělí los - náhodně se stejnou pravděpodobností celé číslo 1 až 1000. VydraŽitelem se stane draŽitel

s nejvyšším číslem losu.

3. Uplatnění předkupního práva k předmětu dražby
Dražitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu dražby jeho doložením

dražebníkovi listinami nebo Úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahálelim dražby. Jinak je ne'lze v

dražbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrŽÍ draŽitel emailem

nejpozději do 5 dnů před zahájením dražby.

4. Způsob registrace účastniků dražby - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému prodej-dražboll.cz. v sekci Registrace

systému prodej-dražbou.cz vyplní své identifikační údaje a je mu r,ygenerován RegistraČní fotmulář.

Ďražitel tento registrační formulář rl,tiskne, doplní datum a místo podpisu, Takto lyhotovený

registrační formulář musí být žadatelem:
_ piodepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manželů musí bý,t ověřeny oba podpisy a v listirrné

pódob8 
"aslár, 

poštou na ádreiu: BFT Management, a.s., V olšinách 16182, 1o0 00 praha 10 (dále jen

,,ProvoZovat€l");

SORET,l Grorr2, a.s._ pobcrčka; Vančurova 290,1.390 0l l'ábol
te] :1420 38l 25l 716, nrobil: ,420 605 245 300, e-nrail: soreta(i;soreta.cz

www.soreta.cZ



nebo eské pošty. s. p, a ldť pr\lyedena
]''řJa.o.an úiedne oveieným podpisem na Czech POINT C

uuiorizáuaná konverze t"h.," li|;#;i;,a"i".*, _ L,"dné olěřeneho Řegistračního formu]áie do

elelctronické podoby a ,".," 
";;;;;"í áánln"n, musí bý.t odeslán e_mailen] na ar_lresu

info@prodej -drazbou,cz,

nebo -,,"í hirf .,nrlensán zaručeni'n-t
- podepsán a naskenovan ve lormátu pdt' a lenlo dokumcnl musí bY podepsán zaručen!nl

elektronickým podpisem 
""no 

iiáii"lii,i, ",i"e,,,i, 
(,1 lříladc manželů oba podpisy) v tonrto

dokumentu a takto oyt]oto.,"ny pai 
^ai,mrie.t _r.í ui.t ,ustán emailem na info@/rodej _drazbou,cz,

ó nrowerlené resistraci " ""r;;;i 
.il;r- tuae diazitet v_vrozuměn Provozovatelem emailem na

;#iň;;;;r"r; kteíou dražilel uvedt pii regislraci,

Do dražby se dražitel ,.gi.,,rl." .r]lo"r"nř"r"y , ,ryhras.né dražby sYsemu Prodej -d'uŽ!:::"

současnÝm cestným prohláše"'#, 
" 

*r""i, "J,lrln1 
poaminlcy své Úcasri r drazbě a že neni osobou z

dražby r.ryloučenou, Dražitel obdrži oil clražebnika potrrzení ,o 
reqistraci do dražby emailem, pokud

sptnil vSechny své povinnostt ;;';ř, ;;;;;; puk, Z, itan'a včas uhradil dražebni jistolu, Do

rlražbv ie moZné se r.a,.,rouu,"po'u). ao 1.1ir.'" zahá;eni, 
. 
Doporučuje se. aby dražitel Provedl sroii

.epistiaci s dostatečným o*a"i,ii"ř oň')jr,ai...,Jr"ruy. aby diezebnik si moht ověiil zeiména

úhiadu dražební jistoty,

5. Místo zveřejnění této ttražební vyhláŠky, podrobné info:

- www.prodej-drazbou,cz
- www.centralniadresa,cz

_ }řl;'Jů"iTírebníka na adrese Vančurova 2904, TáboT (soreta(fu!9!4§z, tel. 605],1530t-])

6. Označení a popis předmětu dražby

řt"a-ct J*zr,y 1" io.,uoi Ói:,q:l_:i:.,*:ffiji :.,";",1í:;,_1ii;;",.,"ii;"JT;fi:l

iiff :ffi :iT#lJáŤl$lťiTX1x H"iilfi i!:Ě ť" ; Ji,'",, I, č, p, 538 - bytol"ý d ům

ito;i"i n, pozemku p"*,e, ZSřliiO izaslavěná plocha a nádvoří) o r,úměře 2J5 m2, a dále podíl o

velikosii 63l5/78J4ó na vyse cilonaném pozemku parc, č,2569/i0 a na společných částech

;ilň; ffi; ;; nam stojicím, dale jen 
"předmět 

dražby",

Bv,tor á iednotka 3- ] (ó3,15 ml) re 3,N,P, nezalepleneho panelového bYoveho domu, plochá stiecha s

kryinou z asfalto{ch pásu. bfora.jeanotka s balkónem. okna drevená zdvojená. drěie náplňové,

umakanové iádro. napo;enr ;j';..1#; i;;:;,. ,-,''o,r"',-,nino plynu. r,yápeni dálkově, ocelové

;#;;;;Ááú,.ú-ry.i:T"tiť:,_::lil'.}1l*.1"x:.x**ffi§lil1#,íitíi
;iX'"J,"*'rt",]:rffiř#'; J^,i: .:ffiŠ*TTJ",ý^ií, šiu*, tý" *u +i t"t, u ty" ;e ,tr"ane

;;;"-" j;Ú;;,* zanedbaná údržba, bY je morálně zastaralý,

Jako doplňující inlormace k popisu piedmétu dra)by a. ýavu, v němž se předmět dražby nachází,

slouži znaleclcý posudek k píJd#; ár"ruv. r,".+ je,k dispozici u dražebniŘa nebo na wu,i,"_prodej_

drazbot;.cz-

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu d*žbl.] dražební ryhlášce nebo jejich část,

zejména pak o popisu "*" ii"a,ei" O.,u'O_y_: ,:.l::Y a závazcícb na předmětu dražby

"a"r""r"r.n. 
i*" uvedeny pouze podle dostupných inlormacl,

S ohledem na upozomění uvedené v předchozím_ odstavci tohoto článku nar,rhovatel neodpovídá ve

smvslu ust. § 63 odst, l ,eŮ"á",r,e ár, é,26Í2000 Sb,, o veřejných dražbách, ve znění pozdějších

pielpisů. za vady předmětu dražby,
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7 . Práva a závazky váznolcí na předmětu dražby:
K datu podpisu této dražební lyhlášky dražebníkem i navrhovatelem vázne na předmětu dražby
Zásta\mí právo smlur.rú zapsané v katastru nemovitostí pod č. j. Y-I26ll2007-308:
Pohledávky věetně příslušenství rryplývajíci ze zástavní smlouvy č. 0328/0715226 ve l,ryši 16.000.000,-
Kě
Oprávnění pro Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, IČ
00001350

Navrhovatel před podpisem této smlour,y doložil písemné prohlášení zástavního věřitele
o podmínkách vzdání se zástavního práva s tím, že dražebnik zajistí v,_folatu cenu dosaženou

lydražením tak, aby byly splněny podmínky zástavního věřitele. Na r,ydražtele tak přejde předmět

dražby prost všech zástav i omezení.
Navrhovatel dále prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádné jiné závazky, d|uhy,

právni aru jiné závady, věcná břemena apod.

8. Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - pondělí dne 26.11.2018 v 13:15 hod
II. prolrlídka - útery dne 27.1I.2018 v 14:15 hod

Sraz zájemců je před předmětem dražby. (tel. na kontaklní osobu pro obhlídku 605245303 Ing.

Veronika Ludvíková)
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v drženi nebo nájmu, neumožní řádnou
prohlídku předmětu draž,by, bude prohlídka provedena v rámci možností.

9. Cena zjišlěná, nejnižší podání, minimální příhoz, dražebni jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obr,yklé v souladu s § 13 zák. ě- 26/2000 Sb, z
dostupných informací rrypracoval dne 10. 08.2018 znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík,
Vančurova 2904,390 01 Tábor pod čísl em 793-4512018 a činí 598.000,- Kč.

Nejnižší podáni: 884.000,- Kč, slory osm-set-osm-desát-čtyři-tisice-korun-českých (licitátor
není opráměn nejnižši podání snížit )
Minimální příhoz: 10,000,- Kč
Úěast.,í"i dražby čini svá podání v Konrnách česlcých

Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí by uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankor,ní účet dražebníka vedený u CSOB,
a.s., číslo účtu 186087780/0300, !::]!-:--]--llll!l!a9-!=

Dokladem o složení
dražební jistoty je pokladní stwzenka nebo výpis z účtu nebo poíwzeni banky o odepsáni částky ve
v,ýši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch r"ýše uvedeného účtu.

b) formou bankor.ní záruky za zaplacení dražební jistoty. Učastník dražbyje povinen ve lhůtě pro

složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat
prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 100.000,- Kč,
jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (lydražitel) zmařil dražbu, Záruční listina nesmí
obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezlla dražebníka uplatnit svá práva
jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádlá ujednán| která by ukládala dražebnikovi
jakékoliv povirrnosti, rl,jma povirrrrosti oznámit bance zmařeni dražby dlužníkem, jako jsou předchozí

výnry apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či
rýhrady, lyjma námitky, že oznámeni o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankormí

záruky. Bankomí záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu

kupni ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následorrně: SORETA Group, a.s., IČ:

26018861, se sídlem Soběslavská 2251127, Vinobrady, 130 00 Praha 3. Bankormí záLruka musi bjt



lystavena bankou, která má oprávnění od čNB působit na území čR a musí b;,1 lrystavena v českém

nebo slovenském jazyce,

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

Vrácení dražební jistoty:

účastníkům dražĚy, keří se nestanou rydražiteli a složili dražební jistotu na ÚČet, se vrací draŽební

jistota banko\aím převodem na účet, Z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracowích clnů

ode dne konání draiby. V piípadc bankor,ní zánlky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbyteČného

odk]adu. V případě vkladr.r_hotovosti na účet bude vrácena jistota na základě Žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydáni této Dražební qlhlášky a končí zahájením

dražby.

10. Cena dosažená rydražením, splatnost, zmaření dražby
Dražební jistota se započiiá,,rydražiteli do ceny dosažené lydražením. Vydražitel může provést úbradu

ceny dosažené lydrižením bankovním převodem nebo vklar1em hotovosti na účet dražebníka

č. 186087780/0300
nebo poštowí poukázkou.

Bylali lrydražitelem složena dražební jistota ve fotmě bankovní záruky, je r,ydražitel povinen uhradit

cenu dosaženou r,ydražením v ptné výši v termínu je.jí splatnosti, dražebník je pak povinen bez

zbl,tečného odkladu po ubrazení ceny vrátit lydražiteli záruční listiny,

Cenu dosaženou lrydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou, šekem

je nepřípustná,
Vyaázitet.le povinen uhradit cenu dosaženou lydražením do 30-ti dnů ode dne skončení dražby.

Uilradí-li vyáražite| cenu dosaženou lydražením v ternínu splatnosti, přecházi na něj vlastnictví

předmětu diažby k okamžiku udělení pňklepu. v opačném případě je dražba zmaíela,a ó,ražebr:l

,istota složená ,"]dražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. KonáJi
se opakovaná dražba, zlčfije se zbývající část dražební jistoty na náklady opakované dražbv, po

úraáě nri,ldaari dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí r,rydražiteli, který zpŮsobi] Zmaření

dražby. yydražirel, který způsobil zÍrlaíeli dražby, je povinen na llýzv,tl dražebníka uhradit tu část

naklaár: diažby, kterou nepokrjvá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované

dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby lydražitelem,
V souladu se zákonem o veřejných dražbách zašle dražebník příslušnému katastrálnímu Úřadu jedno

tryhotovení potwzení o nabýtí vlastnictví. Návrh na zahájení íízelí o povolení vkladu práva

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

lydražitel, Vydí;žitel uhíadí sprármí poplatky a daň z nabyí nemovitých věcí,

Dražba bude provedena pro lydražitele beáplatně, lryjma niže uvedených nákladů na následné

předání předmétu dražby.

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

Sb. v platném znění):
Jestliže lrydražitel uhradil ve stanovené lhůtě dle ust. §29 zvD cenu dosaženou rrydražením a

r,ydražitei tak nabyl vlastnictví k Předmětu dražby dle ust, § 30 ZYD, je dražebník povinen předat

lrydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezby,tné k nakládání

.'př"d-ět"- dražby nebo osvědčující jíná práva rydražitele vůči předmětu dražby. o předání

předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší navrhovatel,

lydražitel a dražebník.
Termín předání předmětu dražby určí dražebník.
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Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese lrydražitel. Tato povinnost se

nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže 1e způsobil svjm zaviněním bývalý
vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim t),to náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Mezi náklady předání předmětu dražby patří zejména:
- Cesto.,né - sazba 8,00 Kč/Km (trasa Tábor - Veselí nad Lužnicí -Tábor)
_ Čas makléře - sazba 500,00 Kč za každou započatou hodinu (včetně času makléře stráveného na
cestě Tábor Veselí nad Lužnicí - Tábor)
- K uvedeným sazbám bude připočtena DPH dle platných prármích předpisů.
Po předání předmětu dražby r,ystaví dražebník rydražiteli na tyto náklady řádný daňowý doklad.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přecházi z nawhovatele na lydražitele dnem piedání předmětu

dražby, rýž den přechází na rrydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem

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

Předmět dražby nabýrá vydražttel, jak Stojí a leží (ust, § l9l8 zák. č. 89/2012., obč. zákoník),
Nar.rhovatel ani dražebník nebudou Předmět dražby vyklízet a veškeré náklady na případné r,yklizeni
Píedmelu dražby nese vl,dražitel,

12. Závěreěnáustanovení
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, lderé budou na dražbě
přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této "Dražební ryhlášce" neuvedená,
se řídí příslušnými ustanovenimi zák. č.2612000 Sb. a zákony souvisejícími.

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

r.yhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedenjlm v § 20 odst. 5 zák. č.

2612000 Sb.
)/' ,/Á

V Táboíe dne ./J,.!!.:.............., Zolt

dražebník navrhovatel

OfiEm&
rou p, a.s.' Praha 3. Sobéslavská225ll2'|

lČ: 260t 886l. DIČl CZ260l886'
Te[.:38l 251 1l6,605 245 3C,|

PROHLÁŠENÍ O PRAVOST| PODP|SU
NA LlSnNĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžnó éiďo r.nihy o píohláš6ních o pravo§ti podpi§u 0l049rl l 43 l mla l c
Já, níž9 pqdgpsaný Mgr, P6t Št'aslný, advokát 3. §idl€m v PÉzg, z€psaný v §Bzngmu advokálú
vgdgném c$kou ádvokátnl komorco pod 6v č, 129í5, prohl9šuli, ž6 tuto Isnnu př€d€ mnou
vláslmručió vé 2 Vyholovonló pod€psá|

Dom.n|co TEsEl, ml, 13. 2- 1944, b)^sm LoŇýn, Lownd€s sqL€rg 44, spojéné káovslvi vglké
B táni€ a sgvsmlho lr§ká, j6hož toložnosl j§9m žji§ijI ž c€stovniho pasu ltalské rau§iky č,
AAl 1017l7 vydaný ll Minislro Dégli Afía.i É$án.

Podépsáný ádvokát limto Prchlášenim o pEvosla Podpisu nepotvrzujs §práVnost áni
údajú uv6d6ných v táo lištině. eni jéii soulad § právními pt€dpisý,

vprgz€dné24.J0,2018



ověřen í - tegatlzace
Běžné čis|,o ověřovací knihy o 11?9/2018
oVěřuJi, že lng. Veronika LudVíkoVá, nározena 25.04,1971, bytem
íÁBoR, MĚŠIcE, Nad Letištěm 678. mně o5obně známa, uznata přede
mnoU podP,s na této t,stině zé VLastní.
V Tá bo ře dne 25,1o.2018

Dan ie[a Janková, notářská talemnice
pověřená M9r. Hanóu Kapicová Kohoutkovou,
notářkou v Táboře l
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