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DDRRAAŽŽEEBBNNÍÍ   VVYYHHLL ÁÁŠŠKK AA  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  DDRRAAŽŽBBYY  DDOOBBRROOVVOOLL NNÉÉ  
 

Článek I. 
Dražebník a místo a čas konání dražby 

Dražebník, společnost AMEX Brno, s.r.o., se sídlem: Hlavní 290/74, 624 00 Brno Komín, zastoupena jednatelem Ing. 
Vladimírem Škárou CSc., IČO: 47910925, ev .číslo koncese: 370200-2119556, zapsaný v OR Krajského soudu v Brně 
čj.: C 9823 touto dražební vyhláškou vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. 
 
Místo konání dražby: dražba se bude konat ve středu dne 12. září 2012 v 10,00 hod. Místo konání dražby: kanceláře 
dražebníka AMEX Brno, s.r.o. na adrese Hlavní 74, Brno Komín, PSČ 624 00. 
 

Článek II. 
Předmět dražby a odhad ceny 

Předmětem dražby dobrovolné je nemovitost, pozemek, parcela č.: 394, ostatní plocha, zeleň, o výměře 309 
m2 (podle údaje na listu vlastnictví), jak je tato nemovitost zapsána na listu vlastnictví č. 2920 pro katastrální území 
610470 Žabovřesky, obec 582786 Brno, okres CZ0642 Brno-město u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno-město. S předmětem dražby jsou spojena omezení vlastnických práv – nařízení exekucí -, 
která zpeněžením zaniknou. 

Odhad ceny předmětu dražby stanovil soudní znalec Ing. Stanislav Buchta, Štefanikova 550, 664 34 Kuřim 
posudkem, č. 128-010-12 ze dne 24.06.2012, jako cenu v místě a čase obvyklou (§13 odst. 1 zák. č. 26/2000 Sb. 
v platném znění) na částku 772.500,- Kč (slovy:  sedmsetsedmdesátdvatisícepětset korun českých). 
 

Článek III. 
Nejnižší podání, dražební jistota a úhrada ceny 

Výše nejnižšího podání byla stanovena na  772.500,- Kč (slovy sedmsetsedmdesátdvatisícepětset korun 
českých).  Pokud nebude učiněno ani nejnižší podání, může být výše nejnižšího podání snížena na částku 515.000,- Kč 
(slovy pětsetpatnácttisíc korun českých), pokud ani po tomto snížení nebude učiněno alespoň nejnižší podání, lze opět 
snížit výši nejnižšího podání na částku 386.000,- Kč (slovy třistaosmdesátšesttisíc korun českých). Minimální příhoz 
byl stanoven na 10.000,- Kč (desettisíc korun českých). V průběhu dražby může licitátor minimální příhoz snížit. 

Dražební jistota byla stanovena na částku 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Dražební jistota 
bude složena převodem na úschovný účet dražebníka č.ú.: 197845786/0600 vedeného u GE Money Bank, a.s. V.S. 
20120912 pobočka Brno, v hotovosti v kanceláři dražebníka,  v hotovosti před dražbou,  nebo ve formě bankovní 
záruky.   Lhůta pro úhradu dražební jistoty nebo předložení záruční listiny začíná dnem 29. 08. 2012 a končí před 
zahájením dražby. Termín úhrady dražební jistoty se rozumí termín, ve kterém byla částka dražební jistoty připsána na 
účet dražebníka nebo složena v kanceláři dražebníka. 

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch 
účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne tohoto sdělení. Účastníkům 
dražby, kteří se nastali vydražiteli a kteří složili dražební jistotu v hotovosti před dražbou se dražební jistota vrací ihned 
po skončení dražby. 

Lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením byla stanovena ve smyslu ustanovení § 29 zák. č. 26/2000 
Sb. (zák. o veřejných dražbách) takto:   

• bude-li cena dosažená vydražením nižší nebo rovna 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou 
vydražením do 10 dnů od skončení dražby, 

• bude-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou 
vydražením do 45 dnů (45) ode dne skončení dražby. 

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením: vydražitel částku dosaženou vydražením (po odečtení dražební 
jistoty)  ve výše uvedených lhůtách  buď v hotovosti v kanceláři dražebníka nebo bankovním převodem na úschovný 
účet dražebníka 197845786/0600 vedený u GE Money Bank, a.s. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit 
započtením. Platba směnkou je nepřípustná.  

Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává do ceny dosažené vydražením. 
Byla-li vydražitelem složena 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 vrátit vydražiteli 
záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná. 

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu 
dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě vydražitel dražbu zmařil a dražebník je oprávněn použít 
složenou dražební jistotu na uhrazení nákladů zmařené dražby i na uhrazení nákladů na opakovanou dražbu (§28 odst. 
(3) a (4) zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění). Úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně bude 
požadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku.  
 

Článek IV. 
Účastník dražby 

Účastník dražby doloží při zápisu do dražby platný občanský průkaz (fyzická osoba), nebo výpis 
z obchodního rejstříku, který není starší než jeden měsíc (právnická osoba), své čestné prohlášení, že není osobou 
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vyloučenou z dražby (§ 3 odst. (2), (3), (4), (5), a (6) zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění) a doklad o zaplacení dražební 
jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka, záruční listiny 
osvědčující bankovní záruku apod.).  Poté se zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu přiděleno dražební číslo.  

Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě plné moci s úředně ověřeným 
podpisem.  Přílohou plné moci musí být čestné prohlášení zmocnitele s úředně ověřeným podpisem, že není osobou 
vyloučenou z dražby. Za účastníka dražby může jednat prokurista. 

Přípustná je i společná účast více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou 
společné účasti na dražbě je, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby předloženo 
dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na 
vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude 
opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné 
účastníky na dražbě zastupovat není žádné omezení obsažené v prohlášení účastníků dražby nebo vyplývající z jejich 
případné dohody vůči dražebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. Společní účastníci dražby odpovídají  za uhrazení 
ceny dosažené vydražením společně a nerozdílně. 
 

Článek V. 
Prohlídky předmětu dražby 

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 
1. termín   ve středu dne 29. srpna 2012 v 10,00 hod. 
2. termín   ve středu dne 5. září  2012 v 10,00 hod. 

Místo srazu účastníků prohlídky se stanovuje na před předmětem dražby, tj. na rohu ulice Elišky Machové a 
ulice Bráfova, Brno, Žabovřesky  (GSM Loc: 49°12'31.588"N, 16°34'20.454"E) 
 

Článek VI. 
Nabytí předmětu dražby 

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 29 a § 30  zák. č. 26/2000 Sb., 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. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol „Předání 
předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. 

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího 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. 
 

Článek VII. 
Tato dražební vyhláška byla sepsána v sedmi stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro 

navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách 
osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. 
 
Další informace u  dražebníka, tel.: 840 484 048, 603852779, fax: 542 213 335, e-mail: info@amex-brno.cz 
 
V Brně  dne 13. července 2012          . 
 
 
 
…………………………                                                  ………………………… 
       dražebník          navrhovatel 


