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AUKCNI \fYH. SIffi č. A22169

Bod 1. Označení orqalizátora aukce 9 navrhovatele
BONA ELECTA s.r.o., IC: 27792609, DIC: CZ2779Z609
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní L7g4lL7, PSČ: 7O2OO
zapsána,v obchodním rejst íku vedeném Krajslc m soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5L947
jednající jednatetem Vtastimllem ŠtrbavYm
bankovní spojení: Česká spo ltetna, a.s.'č. . 1735495379/0800
(dále též jako organizátor aukce)

AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČ: 29355940, DIČ: CZ:2gg55g4O
se sídlem NovY J!ČÍn, K Nemocnici 168/18, PSC 74I0L, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm
PSC: 756 61, Mgr. Antonín JureČka, ohlášen' společník, vykonávajícíjméngrn A/M INSOLVENCE oK v.o.s.,
funkci |nsotvenČního správce dlužníka: Monika Sácká,IC:074 03 160, trvale bytem Hodonín, Masarykovo
nám. 53lt, PSČ: 695 01 :

(dále též jako navrhovatel)

Bod 2. Zp sob provedení aukce:
Aukce proběhne formou elektronické aukce prost ednlcWím elektronického dražebního systému na
internetové ad rese www. d razby-exekutori.cz

Bod 3. Zaháiení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 13.6.2022 v 9.00 hod (od této chvíle mohou častníci aukce činitpodání). \

Bod 4. Ukončení aukce:
EleKronická aukce bude skončena nejd íve dne 13.6.2O22v 9.30 hod Aukce se však koná, dokud ričastníci
aukce Činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách p ed stanoven, m okamžikem ukončení aukce učiněno
podán| posunuje se okamŽik skončení aukce na okamžik po uplynutí pětl minut od posledního učiněného
podán| nebude-li učiněno daIší podání. V takovém p ípadě se okamžik skončení aukce opět posunuje o pět
minut, dokud ričastníci aukce činí podání.
Podání se povaŽuje za učiněné pouze v p ípa dé, že bylo systémem elektronlck, ch dražeb častníkovi aukce
zpětně poWrzeno - podání se objeví on-line v seznamu p ijat, ch podání.

Bod 5. P edmět aukce
5.1. Označení p edmětu aukce:
a) Podíl ve v ši Ll6 k nemovit, m věcem včetně ,všech součástí a p íslušenswí zapsan, ch na
LV Č.8198 u Katastrálního rl adu pro Jihomoravsle kraj, katastrální pracoviště Hodonín, katastrátní zemí
Strážnice na Moravě, a to:
- p.Č.2574l5 - zastavěná plocha a nádvo l součástí je stavba bez č.p/č.e - garáž.

5.2. Popis p edmětu aukce:
P edmětem aukce je spoluvlastnlclc podíl na pozemku, kten se nachází v zastavěném zemí katastrálního
rizemí StráŽnice na Moravě, součást! tohoto pozemku je stavba bez čp/če - garáž, vše, jak je uvedeno v bodu
5.1. této aukční vyh!ášky.

5.3. Úda;e o p edmětu aukce uvedené v této aukční vyhtášce, zejm. pak o právech a závazcích na p edmětu
aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupn,ch informací, a navrhovatel aukce za nesprávnost
takov ch daj tedy neodpovídá. Nov1i vlastník-Vittěz aukce p ebírá nemovitost, jak stojí a leží.
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5.4. Oprávnění navrhovatele disponovat s p edmětem aukce vypI,vá z toho, že navrhovatel je lnsolvenčním
sPrávcem dluŽníka, p edmět aukce je ádně zapsán v souplse majetkové podstaty dIe zákona č. 182/2006
Sb., insolvenČnízákon. Usnesením Kr{ského soudu v Brně Č.j. KSBR 32INS 8267l2,o21-^-7 ze dne LL.s.2OzI
schváliI soud oddluŽenía uIožil dlužníkovi vydat v, še uveden, p edmět aukce ke zpeněžení.
Usnesením Krajského soudu v Brně Č.j. KSBR 32 INs 826712021-8-16 ze dne 2L.2.2o22 byto rozhodnuto
o schválení zpeněžení provedením elektronické aukce.

5.5. S p edmětem aukce jsou spojeny tyto závazky:

Závazky váznoucí na p edmětu aukce
Dle ustanovení insolvenČního zákona Č. 18212006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají
v rozsahu, v němž se t, kají zpeněženého majetku ričinky na ízení rn konu rozhodnutí nebo exekuce, ričinty
doruČení vyrozumění o zahájení exekuce a ričinky vydan, ch exekučních p íkaz , jakož i ostatní závady
váznoucí na zpeněŽovaném majetku, vČetně neuplatněn,ch p edkupních práv podle 284 odst. 3 a 4 a
vČetně závad zapsan, ch ve ve ejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.

Závazky váznoucí na p edmětu aukce, které zpeněžením p edmětu aukce nezaniknou- nejsou I

5.6. Další podstatné okolnosti o p edmětu aukcel
P edmět aukce nebude navrhovatel vyklízet, p edmět aukce p ejde na nového vlastníka-Vi!Ěze aukce, jak
stojí a leŽÍ. Vlastnické právo k p edmětu aukce p ejde na nového vlastníka-VíĚze aukce vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí dle kupní smIouvy, a to s právními ťrčinky ke dni podání návrhu na zahájení
Ízení o povolenívkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Bod 6. Neinižší podání
Nejnižší podání činí: 20.00Or- Kč (slovy: dvacet tisíc korun česk ch).

Bod 7, Minimální p íhoz:
Minimální p íhoz se stanovuje v souladu se smIouvou o provedení aukce na částku 1.0OOr- Kč

Bod 8. Aukční iistota
Aukční jistota nebude požadována.

iÍfl3;"jeričastníkemaukceprobíhajícínaportáluwww.drazby.exekutori.cz,
kde prokáže svoji totožnost.

Aukce se nesmí jako riČastník aukce častnit povinny, manžel povinného (p ípadně b,val, manžeI (ka)
povinného, pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve spoleČném jmění manže! ) a ťlčastník aukce, kteď
nezaplatil nejvyšší podání v p edchozí dražbé, jakož i soudci, zaměstnanci soud , soudní exekuto i,
zaměstnanci soudních exekutor , a t|, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní p edpis. K aukci musí b,t
ričastník aukce p ih!ášen nejpozději 30 minut p ed jejím zahájením.

ÚČastníkem aukce se m Že stát každ á fyzi,cká nebo právnlcká osoba, která provede základní registraci na
draŽebním portáIu www.drazby-exekutori.cz a prokáŽe svoji totožnost odesláním registračního formulá e
umístěného rnnryw.drazby-exekutori.czlregistrace zp sobem tam uveden, m provozovateli dražebního portátu.
ÚČastník aukce je povinen vyplnit v régistračnír,n formuIá i všechny póvinné ridaje, jinak mu nebude
umoŽněno registraci dokonČit. UČastník aukce je povinen v registračním formulá i uvést pravdivé a aktuální
informace, jinak odpovídá za Škodu, kterou neuvedením pravdirn ch informací zp sobí. V p ípadě, že po
provedení reg|strace dojde k jakékoli změně v ťrdajích uvedenych v registračním formutá i, je rčastník aukce
povinen toto oznámit provozovateli draŽebního poftálu. Provozovatel dražebního portáIu zaj|stí, aby byI
registraČní formulá v elektronické podobě uložen v uŽivatelském rjčtu ričastníka aukce a p ístupn, všem
uŽivatel m k jejichŽ aukcím se ričastník aukce p ihlásí. Účastník aukce je povinen si p i iegistraci rvolit
uŽivatelské jméno, pod kten m se bude elektronick,ch aukcí ričastnlt pod statusem častníka aukce či
draŽ|tele. UŽivatel je povinen zdržet se užívání jak, chkoliv hanlirn ch, urážllrn ch či vulgárních označen| v
opaČném p ípadě je administrátor oprávněn podle svého uvážení bud' registraci uživatele a jeho ričet bez
náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, která má v rimyslu se aukce riČastnit jako ričastník aukce a p edmět aukce nab,t do
svého v luČného vlastnicWÍ, platÍ, Že je povlnna vyplnit registrační formu!á označeny ,,FYZICKR ososA" a
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tento opat it srn m podpisem s ri edním ově ením a doručit jedním z nfte uveden, ch zp sob provozovateti
dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, Keré mají v rimyslu se aukce ričastnit jako společní dražitelé a nab, t p edmět aukce do
podÍ|ového spoluvIastnicWÍ, jsou povinni vyplnit registraČní formulá označen, ,,SpOLUVLASTNIC|ď poDÍL"
v němŽ uvedou zejména, v jakém poměru jim má b.' t udělen p íktep a Ken ze společn, ch rjčastníku aukce
je oprávněn ijménem ostatních ričastníku aukce činit podání a tento všlchni opat it svYmi ri edně ově en, mi
podpisy a doruČit jedním z nŽe uveden, ch zp sob provozovateli dražebního portátu.

Pro ffzické osoby, ktelé mají v rimyslu se aukce častnit jako společní ričastníci aukce - manže!é a p edpě!
au[ce. nab' t do^spoleČného jmění manŽeI , jsou povinni vyplnit registrační formutá označen, ,,SpouČtrtÉ
JMENI MANZELÚ", v němŽ uvedou, kten z manžel bude jménem manžel činit podání a tento oba opat it
sy m edně ově en, m podpisem a doručit provozovateli dražebního poftátu.
Pro právnickou osobu, Kerá má v myslu se aukce rjčastnit a p edmět aukce nab,t do svého rn lučného
vlastnicW| platÍ, Že je povinna prost ednicWÍm svého statutárního zástupce nebo j|né osoby, která je
oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulá označen, ,,PRÁVNIcrn osoBA", v němž osoba,
která formu!á vyplňuje, označí, z jakého titulu vypI vá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento
opat it svYm ti edně ově en, m podplsem a spolu s ově en.'m aKuálním rn pisem z obchodního rejst íku
doruČit jedním z níŽe uvpden, ch zp sob provozovateIi dražebního portáIu.

Pro Právnickou osobu, která má v rimyslu se aukce rjčastnlt jako společn, rjčastník aukce s jin, m ričastníkem
aukce, platí p imě eně p edchozí ustanovení.

Pro riČastníka aukce, kten má v rimyslu se zričastnit aukce a svědčí mu p edkupní právo k p edmětu aukce,
je povinen tuto skuteČnost prokázat zp sobem stanoven, m ... Za prokázání p edkupnilho. práva, netze-li
tuto skuteČnost zjistit ze spisu soudního exekutora/ se povazu;e zejména doručení aktuáIního rn pisu listu
vlastnicWÍ, Či originálu nebo rj edně ově ené kopie smlouvy, z níž p edkupní právo vyp|Yvá.

Bod 10. Odeslání reqistračního formulá e
Účastníkffistnitaukce,doručívyplněn'registračníformutáprovozovatetldražebního
poftálu jedním z následujících zpr3sob :

a) RegistraČní formulá vytlskne, vlastnoručně podepíše, nechá sv j podpis na formulá i ri edně ově it a
nechá listinu p evést autorizovanou konvezí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí provozovateli
dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
b) RegistraČní formulá p evede do formátu .pdf, dokument opat í svYm zaručen, m elektronick, m podpisem
a v této formě ho doruČ| je-!i to moŽné, provozovatel! draŽebního poftálu do jehó datové schránk :dbdfdti.
c) RegistraČní formulá osobně podepĚe p ed uživatelem, jehož aukce má v rmyslu se ričastnit a současně
mu prokáŽe svoji totoŽnost platn, m osobním dokladem. Protokol p edá užlvateti, kten ho doručí do datové
schránky provozovatele portálu p eveden, autorizovanou konveaí do eleKronické podoby.
Vyplněn, registraČní formu!á musí b,t doruČen provozovate!| dražebního portálu nejdéle 24 hodin p ed
zahájením aukce.
Zp sob informování o postupu p i aukci a odkaz na internetové strán , na kten ch je tento postup zve ejněn:
Zp sob aukce, zp sob registrace rÍČastník aukce i ve ejnosti a postup p i aukcije zve ejněn na internótové
ad rese : http : //rnnnnru.d raz by-exekuto ri. z/ na poveda . as px

Bod 11. V běr neivhodněiší nabídky a hoCnotící kritéria:

11.1. Hodnotícím kritérlem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Navrhovatel aukce m Že rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo
v takovém p ípadě kupní smlouvu s rjčastníkem aukce, kter" nejvyšší nabídku učlnil, neuzav ít. Ňavrhovatel
je oprávněn kdykoliv od aukce upustit. V takovém p ípadě je organizátor aukce povinen vyrozumět
o upuštění od aukce všechny rlčastníky aukce.

11.2. Lh ta a zp sob rihrady ceny dosažené v aukci:
Cenu dosaŽenou v aukci je Viltěz aukce povlnen uhradit ve lh tě nejpozději do 20 pracovních dn ode dne
ukonČení aukce na riČet navrhovatele Č.ri. 298461095/0300 YS:82672021 a to p ed podpisem kupní smlouvy.

11,3. Navrhovatel aukce má právo uzav ít s Vítězem aukce Kupní smlouvu na nemovitost, kde prodávající
je Navrhovate! aukce a kupující je VíĚz aukce, kde p edmětem této Kupnísmtouvy na nemovltost je P edmět
aukce s kupní cenou ve r,n ši Nejvyšší nabídky (dále jen "Kupní smIouva"). Obsahem Kupní smlouvy bude
ujednání dle 1918 občanského zákoníku, že VíĚz aukce jako kupující kupuje P edmět aukce, jak stojí a !eží
ve stavu jakém se nachází.
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11.4. NavrhovateI aukce nemá povinnost uzav ít Kupní smlouvu s Vítězem aukce.

11.5. NeuhradÍ-ll VÍĚz aukce cenu dosaženou v aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit
organizátorovi aukce smluvní pokutu ve rn ši 5.000,-KČ. Smluvní pokuta je spIatná dne následujícího po dni,
v němž marně uplynula lh ta pro rihradu ceny dosažené v aukci.

Bod 12. Prohlídka p edmětu aukce
12.1. Prohlídka p edmětu aukce se nekoná.

Bod 13. P edání p edmětu aukce
13.1. P edmět aukce - nemovité věci se považují za p edané okamžikem uzav ení kupní smlouvy.
P edmět aukce se považuje za p edan, okamžikem uzav ení kupní smlouvy. V souvislosti s p edáním
p edmětu aukce nebude mezi stranami sepisován p edávající protokol
Nebezpečí škody, nahodilé zkázy a,nahodilého zhoršení stavu p edmětu aukce p echází na kupující stranu-
Vítěze aukce ke dni podpisu kupní smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm ane../.9., .:. !,o Lr- v Kop ivnlci one.}-t: :.P*?.,')

Mgr. Antonín Jurečka-ohlášen; společník
AAA INSOLVENCE OK v.o.s. IC:2935594

BONA ELECTA s.r.o.
Vlastimil ŠtrUqv - jednatet spotečnosti

insolvenční správce
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