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DDRRAAŽŽEEBBNNÍÍ  VVYYHHLLÁÁŠŠKKAA  
vyhotovená dle § 43 zák.č. 26/2000 Sb.  
Č. j: 064/012  
 

Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné.  
 
Dražebník:              
Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupená Janem Proškem 
 
Navrhovatel:           
CCRB, a.s., IČ: 24723576, Olivova 948/6, 110 00  Praha 1 
jejímž jménem jedná na základě plné moci Ing. Peter Režnický 
 
Dlužník, vlastník: 
Eva Häuselmann, bytem Za Školou 359, 351 34  Skalná 
 
 

 
Datum, místo, čas zahájení dražby 
 

Den konání dražby byl stanoven na 16. srpna 2012,v Congress Centre parkhotel Pilsen, U Borského parku 31, 320 04  Plzeň. 

Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora po ukončení zápisu posledního zájemce o účast v dražbě, v 11:15. 
 

 
Označení předmětu dražby: 
 

Budova Skalná č.p.359, stojící na parcele St.413 
Budova bez č.p./č.e. garáž, stojící na parcele St.650 
Pozemek- parcela St.413- zastavěná plocha a nádvoří 
Pozemek-parcela St.650- zastavěná plocha a nádvoří 
Pozemek-parcela 771/5- zahrada 
 
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na listu 
vlastnictví č. 89 pro katastrální území Skalná 

 
Popis předmětu dražby: 
 
Rodinný dům je zděná přízemní stavba, je z větší části podsklepená a má vybudováno podkroví v celé ploše. RD byl vystavěn 
asi v roce 1935 a poté asi v letech sedmdesátých byla provedena přízemní přístavba se vstupní chodbou a s koupelnou a 
WC.RD je zásoben pitnou vodou z veřejného řadu. Kanalizace je svedena do veřejné stoky.V domě je pak rozvod SV a TVU - 
el. bojler. Dále rozvod el. 220/380V a vytápění je ústřední s kotlem na TP v suterénu a s lamel. ocel. radiátory.RD tak obsahuje 
vybavený byt 4+1 s jednou koupelnou, kuchyní a s WC se standardními zařiz. Předměty a vybavením. 

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 65-6585/2012 do znaleckého deníku. 
 
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval/a Ing. J. Ryšavý 
 
Podrobnější informace získáte u společnosti Dražbyprost s.r.o. www.drazbyprost.cz tel.: 475205385, 732717020, e-mail: 
k.stupka@drazbyprost.cz, případně při prohlídce. 
 
 
 
Na předmětu dražby váznou tato práva: 
 

zástavní právo smluvní 

uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné 

zástavní právo soudcovské 

 

 
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože  
s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. 
 
Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na 
předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů 
neodpovídá. 
 
Cena předmětu dražby: 
 
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce a to na 1.600.000,- Kč  
 
Předmět dražby není kulturní památka 

 
Nejnižší podání činí  800.000,- Kč 
Minimální příhoz byl stanoven na částku 20.000,- Kč.  
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých 
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Dražební jistota byla stanovena na částku 70.000,- Kč a musí být uhrazena: 
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní 

symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce 
uveďte č.j. uvedené v této vyhlášce (064/012). Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis 
z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného 
účtu. 

b) v hotovosti v místě a v den konání dražby před jejím zahájením. 
c) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je 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 70.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil 
dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá 
práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, 
vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat 
ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby 
bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší 
lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: Dražbyprost s.r.o., Mírové náměstí 2, 
Ústí nad Labem, IČ: 28741552. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na 
území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce. 

 
Vrácení dražební jistoty: 
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu na účet, se vrací dražební jistota bankovním 
převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně na účet, který účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do 
dražby”, a to do tří pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez 
zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby 
nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení dražby.  
 
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydání této dražební vyhlášky a končí zahájením dražby. 
 
Účastník dražby je povinen doložit při zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení dražební jistoty a doložit své čestné 
prohlášení, že není osobou, vyloučenou z dražby, popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby. 
Zápis účastníků je od 10:45 hod do 11:15 v den konání a v místě konání dražby. 
Zastupování účastníka dražby: 
účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele. 
 
Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli do ceny dosažené vydražením. Zbývající část ceny dosažené 
vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení dražby uhradit dražebníkovi. Vydražitel může provést úhradu 
ceny dosažené vydražením bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č. 2106778995 / 2700 (variabilní symbol: 
v případě, že vydražitelem je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ), nebo poštovní poukázkou. 
 
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 po uhrazení ceny vrátit 
vydražiteli záruční listiny. 
 
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou, šekem je nepřípustná. 
 
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby 
k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je dražba zmařena a dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího 
příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty na 
náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil 
zmaření dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, 
kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí 
dražby vydražitelem. 
 
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto dva termíny: 
1. termín  dne 2. srpna 2012 v 14:00 hod. 
2. termín  dne 3. srpna 2012 v 14:00 hod. 
 
V případě nemožnosti konání prohlídky ve stanoveném termínu je určen náhradní termín na 4. srpna 2012 v 14:00 hod. 
 
Místo prohlídky je stanoveno před objektem dražby. 
 
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude 
prohlídka provedena v rámci možností.  
 

 
Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo listinami v originále nebo 
úředně ověřené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze v dražbě uplatnit. 
  
Dražební věřitelé mohou u dražebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustanovení § 45 zák. č. 26/2000 Sb., tím není 
dotčeno ustanovení § 57 zák. č. 26/2000 Sb.  
 
Účastníci dražby mají na dražbu vstup bezplatný a přístup do prostor konání dražby jim je umožněn před zahájením dražby. 
Další osoby mohou být dražbě přítomny jako hosté. Vstupné pro hosty dražby činí 50,- Kč na osobu a den. 
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Přihlášené pohledávky dražebních věřitelů: 
 
CCRB, a. s., Olivova 948/6, 11000 Praha 

 
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 53 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. Předání předmětu dražby proběhne nejpozději do jednoho měsíce od data úhrady ceny 
dosažené vydražením. Bývalý vlastník je povinen po předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele 
bez zbytečného odkladu předat vydražiteli předmět dražby. O předání předmětu dražby bude sepsán ”Protokol o předání 
předmětu dražby”, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. 
 
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých 
z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na 
www.drazbyprost.cz . 
 
V případě, že vydražitel složil dražební jistotu na účet, dražebník mu z nákladů na předání předmětu dražby poskytne 
slevu ve výši 10 % z ceny bez DPH. 
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. 
 

 
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou 
provedením dražby dotčena, v této ”Dražební vyhlášce” neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a 
zákony souvisejícími. 
 
Tato dražební vyhláška je určena pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník 
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 43 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 12. VI. 12   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

……………………………………….. 
Dražebník 
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