DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné „POHLEDÁVKY“
dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“)
Datum, čas zahájení dražby a místo konání dražby:
Dražba se koná dne 16.10.2019 od 13:00 hodin na adrese provozovny společnosti
Bezručova 249, 282 01 Český Brod
Celková výše pohledávky: 485.356,70
Nejnižší podání:

97.000,-Kč

Minimální příhoz:

1.000,-Kč

Dražební jistota:

1.000,-Kč

Označení, popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby
váznoucích a s ním spojených, stanovení ceny předmětu dražby:
Předmětem dražby je splatná pohledávka s vykonatelným titulem – Rozsudek
jménem republiky č.j. 28 229/2017-120 o zaplacení pohledávky vč. příslušenství ze
dne 20.3.2019 s vyznačenou právní mocí , ve výši 485.356,70 Kč, která vznikla z titulu
nesplacené půjčky ve výši 327.600 Kč + příslušenství poskytnuté manželům David
Tyšer, datum nar.13.2.1990 a Veronika Tyšerová, datum nar.18.6.1991 oba bytem
Nezamyslova 621/12, Praha 2.
Navrhovatel dražby – vlastník pohledávky neručí vydražiteli, popř. novému vlastníkovi,
za její vymožení ani její části.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby:
- 09.10.2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod.
Originály jsou k dispozici v provozovně dražebníka Bezručova 249, 282 01
Český Brod
Na požádání zašleme kopie z originálů
Kontaktní osoba: Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04
Hodnota předmětu dražby - ocenění: Ocenění pohledávky ke dni 14.8.2019 bylo
stanoveno na částku 97.071.34,-Kč
Nezbytné podmínky účasti na dražbě
1. Zájemce o dražbu může být zastoupen na základě ověřené plné moci osobou
přítomnou na dražbě. Této osobě může sdělovat své nabídky i telefonicky.
2. Účastníci dražby jsou povinni složit dražební jistotu. Mohou ji složit u dražebníka již od
okamžiku vydání této vyhlášky, a to v hotovosti při dodržení podmínek pro platby
v hotovosti dle Zákona nebo na účet dražebníka 115-8598860297/0100, VS: RČ nebo
IČ a název předmětu dražby- Splatná pohledávka nejpozději však do zahájení dražby.
Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, je povinen
dražebníkovi doručit záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a
námitek do výše 1.000.000,-Kč. Bankovní záruka musí být platná 160 dní po skončení
dražby. Dražebník bude v záruční listině označen následně: Aukční centrum
Bussmark, s.r.o., IČ: 27224163. Bankovní záruka musí být vystavena bankou se
sídlem na území ČR nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se
zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, na území ČR a
musí být vystavena v českém jazyce.
3. Dokladem o složení dražební jistoty účastníkem dražby je příjmový doklad od
dražebníka nebo bankovní výpis z účtu dražebníka. Pokud účastník dražby složí
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dražební jistotu formou bankovní záruky, je dokladem o složení originální bankovní
záruka – záruční listina předaná dražebníkovi nejpozději do 16. hod. dne
předcházejícího dražbě.
Po složení dražební jistoty je účastník dražby povinen podepsat čestné prohlášení,
že není osobou vyloučenou z dražby. Dále je účastník dražby povinen zapsat se do
seznamu účastníků dražby a prokázat dražebníkovi svou totožnost. Fyzické osoby
předloží platný občanský průkaz, případně jiný jemu na roveň postavený doklad.
Osoby jednající jménem právnické osoby (členové statutárních orgánů, prokuristé)
předloží také aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zástupce účastníka dražby je
povinen vedle prokázání své totožnosti předložit také písemnou plnou moc s úředně
ověřeným podpisem.
Účastník dražby je povinen převzít dražební číslo.
Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.
Pokud je předmět dražby vydražen vrátí dražebník bez zbytečného odkladu po
ukončení dražby (kromě vydražitele) ostatním účastníkům dražby dražební jistotu
v hotovosti nebo na účet účastníka dražby. Originální bankovní záruku – záruční listinu
vrátí dražebník účastníkovi dražby, který se nestal vydražitelem, po ukončení dražby.
Dražební jistotu nelze složit platební kartou ani šekem.

Úhrada ceny dosažené vydražením
1. Dražební jistota se započítá vydražiteli do ceny dosažené vydražením předmětu
dražby.
2. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit dle Zákona
26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby není li CDV vyšší než 200.000,
pokud je vyšší než 500.000 Kč musí být uhrazeno nejpozději do 10 ti ode dne skončení
dražby na výše uvedený účet dražebníka, VS: dražební číslo.
3. Pokud vydražitel složil dražební jistotu ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši na výše uvedený účet dražebníka,
ihned po skončení dražby není li CDV vyšší než 200.000, pokud je vyšší než 500.000
Kč musí být uhrazeno nejpozději do 10 ti ode dne skončení dražby na výše uvedený
účet dražebníka, VS: dražební číslo.
4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani
směnkou.
5. Po úhradě ceny dosažené vydražením vyhotoví dražebník písemné potvrzení o nabytí
vlastnictví předmětu dražby, které předá bez zbytečného odkladu ve dvou
vyhotoveních vydražiteli.
6. Odměna dražebníka od vydražitele není požadována.
Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Po uhrazení celé ceny dosažené vydražením vydražitelem bude předmět dražby předán
v dohodnutém termínu, popř. po skončení dražby.
Nabytí vlastnického práva:
K přechodu vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele dojde úhradou ceny
dosažené vydražením ve výše uvedené lhůtě, a to se zpětnou účinností k okamžiku
udělení příklepu. Pokud vydražitel dražbu zmaří, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby a
uhradí náklady dražby, ketrou zmařil, bude li provedena dražby opakovaná, uhradí i
náklady dražby opakované.
Závěrečné ustanovení:
Tato dražební vyhláška se řídí pokyny navrhovatele se souhlasem dražebníka. Pokyny
jsou plně v souladu se Zákonem 26/2000 Sb. v platném znění a dalších předpisů
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souvisejících. Pokud tato dražební vyhláška neobsahuje některá konkrétní sdělení, která
nejsou Zákonem stanovena pro platnost dražební vyhlášky, jsou dotčené osoby povinny,
řídit se ustanoveními, která Zákon stanoví. V případě, že práva a povinnosti, které jsou
Zákonem upraveny a nejsou uvedeny v této Dražební vyhlášce, neboť nejsou pro platnost
a účinnost dražební vyhlášky povinnými, tyto dražebník neuvádí.
Navrhovatel souhlasí v souladu s GDPR, že dražebník může zpracovávat dle Zákona
26/2000 Sb. v platném znění všechny poskytnuté informace o všech osobách
zainteresovaných v procesu dražby.
Navrhovatel - vlastník:
Aukční centrum Bussmark s.r.o., Štúrova 1701/55,14200 Praha 4, Krč, provozovna
Bezručova 249, 282 01 Český Brod
Dražebník:
Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163, DIČ: CZ272 24 163 zastoupená
jednatelem Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč,
provozovna a doručovací adresa: Bezručova 249, 28201 Český Brod, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.:
602 14 14 04, email: hora@bussmark.cz, datová schránka: qfv66a
V Českém Brodě dne 25.9.2019

Miloš
Hora
Dražebník

Digitálně
podepsal Miloš
Hora
Datum: 2019.09.25
13:31:05 +02'00'

Navrhovatel zastoupen na základě PM dražebník
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