
Y-.BoNA ELECTA
L,/LJ reolitnío drožební společnost

... Vaše dobrá volba ...

DRAZEBNI VYHLASKA č. D22165
o kon á ní 

"""' "Uoí:Ť!ro i:i1g5lÉs6s 
kova né elektro n ické

Bod 1. označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BoNA ELECTA s,r,o,,IČ: 27792609,
se sídlem ostrava, Moravská ostrava, Poštovní tlg+ltl, psČloz oo
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednateIem Vlastimilem Štrbarným
WWW.bonaeleďa.cz, email : strbavy@bonaeleďa.cZ

Navrhovatel:
AAA INSOLVENCE OK v.o,s., IČ: 29355940, DIČ: CZ2935594O
se sídlem Nouý Jičín, K Nemocnici 168/18, PsČ 741 01, kancelář Přerov, Škodova 96/11, PSČ: 750 02,
Ing. Maftina Mitinová, ohláŠený spoleČník. vykonávajícíjméngm AAA INsoLVENcE oK V,o.s,, insolvenční
spravce dlužníka: Petra Andnýsková, ' +, nar.23.11.1988, bytem Kroměřž, šelešovice 39,
PSC: 767 01, v řízení č.j. KSBR 29 ]Ns 73512027

Bod 2. Zoůsob orovedení dražbv:
DraŽba proběhne formou elektronické dražby prostřednicWím elektronického dražebního systému na
internetové adrese WWW.drazby-exekutori.cz

Bod 3. Zaháiení dražbv:
Elektron'iiElEl6áTii6lahájena dne 15,g,2}22v 9:OO hod. (od této chvíle mohou dražitelé čínit
podání).

Bod 4. Ukončení dražbv:
Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne L5,9,2o22 v 9l3o hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po
uplynutípěti minut od posledního uČiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém případě
se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání.
Podáníse povaŽuje za uČiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přija§ích podání.

Bod 5, Předmět dražbv
Nemovitá věc vČetně vŠech souČástí a příslušenství zapsaná na LV č.191 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, katastrální Území Lhotka u Kroměřže, a to:
- pozemek p.č.418l7 - zahrada.

Oprávnění navrhovatele disponovat s předmětem dražby vypltvá z toho, že navrhovatelje insolvenčním
správcem dlužníka, předmět dražby je řádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona
č. 18212006 Sb., insolvenční zákon.

Oprávnění navrhovatele disponovat s předmětem dražby vyplývá z toho, že navrhovatel je insolvenčním
správcem dlužníka, předmět dražby je řádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona č.
78212006 sb,, insolvenČnízákon. Usnesením Krajského soudu v Bi,ně čj. KSBR 29 jNS 73512021 schválil
soud oddlužení a uložil dlužníkovi vydat výše uvedený předmět dražby ke zpeněžení.



K přímému prodeji a ke zpeněžování dražbou udělili pokyn zajištění věřitelé, dle ustanovení § 293
Insolvenčního zákona, a to:

1. Okresní zpráva sociálního zabezpečení Kroměříž dne 74. L 2022
2. Heineken Ceská republika, a.s, dne 77.I.2022

poois oředmětu dražbv:

LV č, 191 - katastrální území Lhotka u Kroměříže
Pozemek p.č,4zlll je užívan jako stavební a zemědělský pozemek, rozloha pozemku činí 2977 m2,
Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná z U3 jako plocha obytná vesnická a ze Zl3 plocha
zemědělská. Dle leteckého snímku se na pozemku patrně nachází hospodářské přístřešky pro zvřata a
pro uskladnění krmiva pro zvřata. Pozemek je rovinatý a je přístupný přes pozemky cizích vlastníků
nebo z nezpevněné obecní komunikace.

Bližší popis předmětu. dražby je obsažen ve znaleckém posudku, kteď je k dispozici u dražebníka.

Údale o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby
a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných
informací, a navrhovatel dražby za nesprávnost takorných údajů tedy neodpovídá.
Vydražitel přebírá nemovité věci jak stojí a leží.

závazkv váznoucí na oředmětu dražbv
Dle ustanovení insolvenčního zákona č. 78212006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty
zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce, ÚČinky doruČení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož
i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle
§ 284 odst. 3 a 4 a vČetně závad zapsaných ve veřejném seznamu/ není-li zákonem stanoveno jinak.
Tato práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad
práVa do katastru nemovitostÍ, kený podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí
Vydražitel a jehož součástí je potvrzení o zániku zástavních práv s úředně ověřeným podpisem
Navrhovatele. Nový vlastník (Vydražitel) nese náklady na příslušný poplatek katastru za provedení
rnýmazu zástavních práv.
Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci
Katastrálního Úřadu pro Zlínshý kraj, katastrální pracoviště Kroměřř, katastrální území Lhotka
u Kroměříže a to na LV č.191.

závazkv váznoucí na oředmětu dražbv, které zoeněžením oředmětu dražbv nezaniknou
Věcné břemeno chize a jízdy Ze dne 26.11.1997, nabytí právní moci 13.2.1998. č.j.PÚo24)zDoltzll-
t263l97 zapsáno listinou Rozhodnutí pozemkového Úřadu 126311997 (z-440007217999-708) vše jak je
zapsáno na LV Č.191 u Katastrálního Úřadu pro Zlínský kmj, katastrální pracoviště Kroměřž, katastrální
území Lhotka u kroměříže.

Další podstatné okolnosti o oředmětu dražbv:
Předmět draŽby není vyklizen, navrhovatel je nebude- vyklízet, vlastnictví případných věcí umístěných
v předmětu draŽby, které jsou souěstí či příslušensWím předmětu dražby, přejde na vydražitele, neboť
předmět dražby je dražen, jak stojí a leží.

Bod 5, Vúsledná cena draženÝch nemovitostí:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem XP invest, s,r.o., znaleckým ústavem v oboru Ekonomika,
Ceny a odhady-nemovitosti č,1672I-1363|2022, ze dne 29.6,2022 a Činí 1.466.000,- Kč (slovy: jeden
milion čtyři sta šedesát šest tisíc korun česlcých).

Bod 6. Neinižší oodání
Nejnižší podání činí: 512,ooo,-Kč (slovy: pět set dvanáď tisíc kcirun českých).

Bod 7. Minimální oříhoz:



/

Minimální příhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na částku 2,0OO,- Kč

Bod 8. Díažební iistota
Dražebníjistotabylastanovenanačástku5o.ooo,-Kč(s|ovy:padesáttisíckorunčeských)amusíb.ýt
uhrazena nejpozději ao ,"rtnjř''ňlňňv piá.o"niio 

. 
ánó bezprostředně předcházejíciho dni

konání dražby, a to Uanti;,iim 
-- 

previdem 
_ 
nebo . vkladem na účet dražebníka

t.l.i.iiióióíarloaoo, veaen,1 u'Č"ite ,poiit"tny, a,s, Jako variabilní svmbol bude uvedeno:

. IČ u právnických osob

. rodné číslo. u osob fyzických

. datum nur,or"ni u-ry,i,toý,n osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

:aro specinctÝ svmúoi sá uvede čísio arážUy bez písmene "D" tj, 22165,

K Dlatbě na účet dražebníka bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným zpŮsobem před zahájením

)á!l,iřňši!ž""ili J"r"Z""", Z" piatba na účei dražebníka také došla,

Tato skutečnost se můze aorraauřzlifij.i .irLárl,.lmi Jóklady: bankou vystavený rnýpis z bankovního

úffi'lěilň;;ziv Ň""iiiiž,l "Ě 
úvr" 

"á"p*na 
ást,ka odpovídající uýši dražební jistoty ve

prospěch příslušného účtu dražebníka, 
'baňkou vystavený pokladní doilad poWaující, že částka

5apá"ru"iiJi WSi dražebníjistotý byla složena na příslušný účet dražebníka,

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platební kaftou,

LhůtaproúhradudražebníjistotyzačínádnemzveřejněnídražebnívyhláškynaCentrálníadresea
končí šestnáďou hodinou;#ili,ň;;e'Ě"ipiostr"aně PÝedcházejíciho dni konání

iiiílr;, složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem Wlučujícím jakékoliv porchybnosti, či

s dostatečným předstihem pr"á-'rui,a:á"irri dražby, Wstavuje ," iái".i" o účast v dražbě riziku, že

nebude k dražbě připuštěn, r 
"árirá"Éři'i"n"i" 

,-iiit u'uy .á ,ai",náe o účast v dražbě způsob a jemu

odpovídající nejzazšítermín .b;".iil;;b.] ji;i"tv , Jrái"únirun,'' 
" 

dostatečném předstihu konzultovat,

Složená dražební jistota je účastníkům, kteří se nestanou VydraŽitelem, vrácena neprodleně po skonČení

dražby stejným způsobem, jalcým byla složena,

Bod 9. Reqistrace účastníků dražbv li;^_+^íl,^ň .,.'jhrl nrnhíh; " ,

Dražbv se může účastnit pour"Ěi=:kd'o zaplatil dražebni jistotu a je Účastníkem draŽbY Probíhajíci na

portálu www,drazby-exekutori,cZ, kde prokáže sVoJi totoznost,

účastníkem dražby může b,ýt Vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena,

Účastnítydražbynesmějíbýtosoby,kterénemohounab,ivatVlastnictvíaprávkpředmětůmdražby,
osoby, na jejichž majetek byl ň.Ňái"n ronru", nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl

zamítnut Droto, že její majetet'ňep"Jájri" ř,tr;;oě nákladLl insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let

od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmi drazlt za ne,

Účastníkydražbynesmějíbýtosoby,unichžbyvdůsledkunabytíviastnicWípředmětudražbymohlo
;;;ř k,;|o;;;í or"r"i,i nluJ-,iJ"iieni ňoipo,aa;sr.e soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.

účastníky dražby nesměií být osoby, které nesložily dražební jistotu, jeli požadována, a v opakované

dražbě ani wdražitel, kt",' ;ů;&ii';;u*i pr"J.r,ori aiažoy iérrož předmětu_dražby u téhož

;;ffi.il;,, ;iřř;;.i-í"#!. .i.-ói.zil",aiaiue, leji: kóntrolou jsou pověřeni, nesmějí ani

zaměstnanci příslušného zi".*i"*rJn" ,irááu a kontroloú áražby pověření zaměstnanci Ministerstva

il;;Ěi;i ;";"j Gále jen ,,ministerswo"); nikdo nesmí dražit za ně,

účastnít<y dražby nesmějí b,|t dražebník organizující a. pro.1áděiící tuto dražbu, osoba, jež je jeho

statutárním orgánem 
""b" 

čň;;;;;";;fiŮ;ít.-oneÚ jinéhďorgánu, jeho zaměstnanec, |':,9l11l

kteď na této dražbě činí ,ikonvJiuzeunlru, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor, nuceny

správce, dočasný ,prau." n"o'J #ř;ř";*]i.-í ;óráuu pro řešení krize podle zákona upravu,jícího



ozdravné postupy a řeŠení krize na finanČním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražitza ně.

ÚČastníkem dmŽbY téŽ nesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob uvedených v předchozím
odstavci osobou blízkou, společníkem, osobou óvládanou nebo osobou, která s ní woii t<on|ern; nitoo
nesmí dražit za ně. K dražbě musí být dražitel přihlášen nejpozději ao ié;it o iut a;"ni. 

*"*' "'

ÚČastníkem draŽbY se mŮŽe stát kaŽdá ýzická nebo právnická osoba, která provede základní reoistracina draŽebním portálu www.drazby-exe'kutori,cz a prokáže svo;i tótožnás[ áa".iari.-řói.iřt.it 
"formuláře umístěného www.drazby-exekutori,czlregistrac€ způjobem tu, uu"a"nýn1 pio:uoláuuturi

draŽebního Portálu,_ Účastník je poúinen vyplnit u.r"ii.truční,ri iorrulari us".ňnv poř..j,iÓ"l :rr.r.muiebude umoŽněno registraci dokončit. Účastník je povinen v registračním foimuláři uvést Óiávdivéa.aktuální informace, jjnak odpovídá za škodu, ktérou neuvedeníň p."Jiw.n i"i"rr..i,rÍ."ui. v
PnPaoe/ ze Po Provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v reqistračním
formuláři, je ÚČastník povinen toto oznámit provbzovateli dražebního pá,tal". Ě."J-*i"iŽ?ui"unir.,o
portálu zajisti aby byl registrační formulář v'elektronické podobě ulo:ěn v uiivatels-[errrůetř'řeu-.t"itu
u !i.,:fuI"i ":9r .uživatelům k jejich ž dražbám se účastníi přitrlásí. ÚástnŘlá po"i*" o: ři ,"l"u*i
z.V9Ll] 

']Ziv9l9lske 
jméno, Pod kte4im se bude elektronických dražeb účastnit poá statusem'úča;Úíka čiorazltele, Uzlvatel Je Povinen zdŽet se uŽÍwlní jakýchkoliv hanlirných, urážlivých či vulgárních označení,

v oPaČném PříPadě je administrátor oprávněn podie svého uvaZeni ÓuJ, řgiltr*i ,:i""#Ě. l"fi ,it"tbez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno,

pro f,zickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nab,ít do svéhovýlučného vlastnictví, platí, žeje p,ovinna vyplnit registraÉni roŇtai ilč""ý;ŇžéŘťbšóin, 
"tento opatřit sv,im podpisem s úředním ověřenír.n a doručit;eaním z nízé iiu"J*ř.r,"lřtroonprovozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické.osoby, které mají V Úmyslu se draŽby účastnit jako společní dražitelé a nabýt draženou věcdo p.odílového spoluvlastnictví, jsou povinni vypinit registáční fórmulář;;č;;ý "špóŇúďŇ;iňPoDIl' v němž uvedou zeimén6, v jakém poměru jim má být uooren piitiáá á ii".l ," .p"l"t.v.t
draŽitelŮ je oprávněn ijménem Ósúníctr a'ru:itaa Éinit poÚ. a tento všichni opatřit s\^imi úředněověřenými podpisy a doručitjedním z níže uvedených způiobů'provozovateti ara:eůnino portaiu.

PP fyai9ke osoby, které mají v Úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé _ manželé a draženou
yš:.pb.4 9g:pg]sčného jmění manželů, jsou póvinni vyplnit registrační roirrler 

"i..l..řiňóiielreJMENI MANZELú', v němž uvedou, ktený z manželů bude jmé-nem manželů činit p"Já.í á b"t" o.
:eati|!, 

svýr,n úředně ověřen,!,m.podpisem a doručit provozoíateli aražeunitro po..tar,i--- 
- *"*

Pro Pravnickou osobu, která má v Úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nab,ýt do svého rnilučného

:|::|::ť! !!t1 j913_,nouinna prostřednictvím svého statutárního zástupiá ň" ]ij"."Ěy,'ki; ]"opravnena za pravnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený ,,pnnvrulcxn osoaAi, v němžosoba, která formulář vyplňuje, ozlačí, z jaŘého titulu vyplývá ;e;í'olá;ěníl;dn;;;; ;iá;i.kouo:o9o1 9 tento opatřit slnim úředně ověřeným podpisem a'spoíu', .j"cr".ýr'.ři.]r"ň',d;;. ,obchodního rejstříku doručit jedním z níže uvódených'způsobů irovozovateli aiažeunírro p",taÍ,i--

nio 
.nnivnlc..to9 osobu, která má v Úmyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem,platí přiměřeně předchozí ustanovení,

pro účastníka, ktený má v úmyslu se zúč€stnit dražby a svědčí mu předkupní právo k draženénemovitosti, je PoVinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným nÉe, zu inot {zii"i pr"ařrp"ino
práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považLle .ejmena Joilteni
aktuálního rnýPisu listu Vlastnictví, Či originálu nebo úředně ověřené rcói" ,,rirouuv, ?niz irr"ai"p.i'ňra""vypIWá.

Bod 1o. odeslání reoistračního formuláře
Ucastník, aby se mohl ÚČastnit draŽby, dor:uČÍ vyplněný registrační formulář provozovateli dražebníhoportálu jedním z následujících způsobÚ:.



a) RegistraČní formulář vytiskne, vlastnoručně podepĚe, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit
a nechá listinu převést autorizovanou konvezí do elekronické podoby. V této podobě ho doručí
provozovateli dražebního portálu na jeho emaílovou adresu sDravce@e-aukce.com.

b) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronichým
podpisem a V této formě ho doruČí, je-li to moŽné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové
schránky:dbdfdti.

c) Registrační formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit a
souČasně mu prokáŽe svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol předá uživateli, ktený ho
doručí do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konvezí do elektronické
podoby.
Vyplněný registraČní formulář musí b,ýt doručen provozovateli dražebního porLálu nejpozději před
zahájením dražby.

Způsob informování o postupu při dražbě a odkaz na internetové stránky, na ktených je tento postup
zveřejněn: ZpŮsob dťaŽby, zpŮsob registrace dražitelŮ i veřejnosti a postup při dražbě je zveřejněn na
internetové adrese: httD://WWW.drazbv-exekutori.czlnaDoveda.asDX

Bod 11, Uplatnění předkupního práva

Dražebník upozorňuje osoby, které mají k předmětu bražby předkupní právo, že je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Hodlá-li účastník dražby uplatnit pří dražbě své předkupní právo, musí jej
dražebníkovi doložit nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby. Dražebník před zahájením vlastní
draŽby rozhodne, zda je předkupní právo prokázáno a toto rozhodnutí zveřejní v systému elektronické
dražby.

Bod 12. způsob určení vydražitele v případech dle §23 odst. 10 a §47 odst. 10 a 11

DraŽebník v souvislosti s ustanovením § 23 odst. t0 a § 47 odst. 10 Z.č, 2612000 sb., které řeší situaci,
kdy učiní několik účastníků dražby současně podánía následně nebylo učiněno i,odání vyšší, konstatuje,
Že poČÍtaČový program ve kterém se realizuje e|ektronická dražba, neumožní učinit současné podání
více účastníků ve stejný okamžik, když každému podání je přiřazen konkrétní čas tak jak jej plogram
zaznamená, Technicky tedy nenímožné, aby došlo k podání více účastníků dražby ve shrrdný čas,

Je-li někteni z účastníků dražby spoluv|astníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem rlázán;
uČinÍ-|i podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu, Je-li těchto účastníků
draŽby spo|uvlastníkŮ více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluv|astnický pociíl je nejvyšší, Při
rovnosti spo|uvlastnickýCh podílŮ rozhodne licitátor losem o tom, komu z těclrto spoluv|astníků příklep
udělí, Takovéto |osování bude realizováno prostřednictvím počitačového programu ve kterém se dražba
realiZuje.

Bod 13. Úhrada cenv dosažené vydražením
VydraŽitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením..ve lhůtě: 20 dnů od skončení dražby na
bankovní ÚČet draŽebníka Č.Ú, 3435960389/0800. vedený u České spořitelny, a.s, Jako variabilní svmbol
bude uvedeno:

. ič u právnichých osob

. rodné číslo u osob fyzických
o datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

Jako specifický svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,,D', §. 22165.

UhradÍ-li VydraŽitel cenu dosaženou Vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj Vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota
složená vydražite|em včetně jejího příslušenství se pouŽije na náklady zmařené dražby.



Vydražitel je povinen uhradit správní poplatky spojené se zápisy na příslušném katastrálním

Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně, vyjma úhrady nákladů spojených s
převzetím předmětu dražby, jak je uvedeno dále.

Bod 14. Prohlídka Dředmětu dražbv
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na §Áo dva termíny:
1. termín dne| 23.8,2022 v 1o:0o hod.
2. termín dne: 25.8.2022v 1o|0o hod.

Místo prohlídky se stanovuje: na veřejné komunikaci, před rodinným domem na adrese Kostelany -
Lhotka, Lhotka 16, Psci 767 07,
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v džení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností obhlídkou z veřejně přístupných
komunikací a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku,
listu Vlastnicwí a katastrálních map,
Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby,
stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.

Bod 15. Předání oředmětu dražbv
Jestliže nabyl vydražitel vlastnicWí k předmětu dražby, ve smyslu § 30 zák. č,2612000 Sb., je dražebník
povinen předat bez zbytečného odkladu Vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnicWí
a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčujíjiná práva vydražitele vůči předmětu
dražby, O předání předmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o předánípředmětu dražby", Veškeré náklady
spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vy,jma nadbytečných nákladů
vzniklých z důvodů na straně dražebníka. Náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby
budou vyúčtovány dražebníkem a uhrazeny vydražitelem při předání předmětu dražby a nepřesáhnou
částku 9,700,- Kč včetně DPH v zákonné uýši a na tuto částku dražebník vystaví řádný daňorný doklad
při předání předmětu dražby

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází zjejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, tyž 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.
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