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BNI VYHDRAZEBNI VYHLASKA
vyhotovená dle ust § 16a a ust. § 20 ZVD1

č, i:lslll

Bod 1.

Dražebník: BFT Management, a.s., V Olšinách 16182, 100 00 Praha 10 - Strašnice,
jedná RNDr. Jiří Bureš, Ph.D,, předseda správní rady.

2561 9055, jejímž jménem

Navrhovatel: AS Z|ZLAVSKY v.o.s., Široká 36t5, 110 00 Praha 1, lČ: 28490738, ustanovena na základé usnesení
Krajského soudu v Brně, spis. zn. KSBR 3,1 lNS 16757 l 2020, insolvenčním správcem dlužníka: Eliška Káěerková,
dat. nar. 27.07.1979,671 38 Višňové ó.p.262

Bod 2.
Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby dobrovolné dle ZVD. Dražba bude provedena
elektronicky pomocí dražebního systému Prodei-dražbou.cz, který je provozován na www,prodei-drazbou.cz (dále
jen,,systém Prodej-dražbou.cz"),

Bod 3.

způsob reoistrace účastníků dražbv - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prqdei:dtažbqu.e4. V Sekci Reqistrace svstému Prodei-
dražbpy.czvyplní své identifikační údaje a je mu vygenerován Registrační formulář.
Dražitel tento registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu, Takto vyhotovený registrační formulář musí
být žadatelem:
- podepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manželů musí být ověřeny oba podpisy a v listinné podobě zaslán
poštou na adresu BFT Management, a.s., V Olšinách 16182,100 00 Praha 10;

nebo
- v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POlNT pošty, obecního či městského
úřadu, notářem, advokátem a zde provedena autorizovaná konveze tohoto listinného dokumentu - úředně ověřeného
Registračního formuláře do elektronické podoby a tento elektronický dokument musí být odeslán emailem na adresu
info@prodei-drazbou.cz.z Elektronická konverze může být také přímo zaslána z pracoviště Czech pointu do datové
schránky dražebníka: zdmcScx

nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem s
jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument
musí být zaslán emailem na emailovou adresu dražebníka nebo na info@prodei-drazbou.cz.
V případě společné účasti více osob na dražbě, je třeba předem kontaktovat dražebníka.
O provedené aktivaci služeb systému ProdeidralbBu,cz bude dražitel vyrozuměn na emailovou adresu, kterou
dražitel uvedl při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronicky z vyhlášené dražby systému Prodei-dražbou,cz se současným čestným
prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že není osobou z dražby vyloučenou. Dražitel obdrží
od dražebníka potvrzení o registraci (zapsáníjako dražitele) do dražby emailem, pokud splnil všechny své povinnosti
dražitele, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu. Do dražbv ie možné se reqistrovat pouze do ieiího
zaháiení. Doporučuje se, aby dražitel provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením dražby, aby
dražebník si mohl ověřit zejména úhradu dražebníjistoty.
způsob elektronické dražbv :
Elektronická dražba bude provedena dle ZVD a Dražebního řádu systému Prodgi-dražbou.qz na www.prodei-
drazbou.cz,lD dražby: 75464. V sekci Jak dražit systému Plodei-dražbou.qz je podrobně popsán způsob registrace
a provedení dražby, včetně platného Dražebního řádu a Užj]/a!9l§€příručky.
po předchozí domluvě, dražebník nabízí provedení reoistrace účastníka dražbv - dražitele i licitaci na dražbě v sídle
dražebníka.

zaháiení a ukončení elektronické dražbv:
Dražba bude zahájena dne 10.05.2022 v 13:00 hod. na www.prodei-drazbou.cz, lD dražby: 75464. Drďba bude
ukoněena dne 10.05.2022 v í3:30 hod.
Je-liv posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání dražitelem, posouvá

I ZVD - zák. č.2612000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění násl. změn a doplňků.
2 Tento postup doporučujerne,
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se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního
podání 5 minut, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podáníje zastaven.

způ sob u rčen í wd ražitel e při so učasném podá ní :
Učiní-li několik dražitelů současné podání a nebylo-1i učiněno vyšší podání, bude rozhodnuto losem, komu z nich se
příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem dražitelům systém Prodej-dražbou,cz se přidělí los - náhodně se stejnou
pravděpodobnostícelé číslo 1 až 1000, Vydražitelem se stane dražitel s nejvyšším číslem losu.

uplatnění předkupního práva k předmětu dražbv:
Dražitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k Předmětu dražby jeho doložením dražebníkovi listinami
nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zaháiením drafu. Jinak je nelze v dražbě uplatnit. Rozhodnuií
dražebníka, zdalije předkupní právo prokázáno, obdržídražitel emailem nejpozději do 5 dnů před zahájením dražby.

Bod 4.

označení a popis Předmětu dražby, jeho příslušenství a stavu, v němž se Předmět dražby nachází:
Rodinný dům (3+1 ,104 m2) s garáží a pozemky (710 m2) ve Višňové, cca 13 Km severně od Znojma - nemovité věci
s příslušenstvím zapsané na LV 1243pro katastrální území782602 Višňové, obecVišňové, okres Znojmo, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, jak následuje:
Pozemky:
- p.č. St. 317, o výměře 182 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástíje stavba: Višňové č.p.262, bydlení.
Stavba stojí na pozemku p.č. St. 317

- p,č, 3131l20, o výměře 528 m2, zahrada, zemědělský půdní fond

Popis:
Jedná se o zděný, řadový, krajní, jedno podlažní částečně podsklepený rodinný dům se sedlovou střechou,
s dispozicí 3+1 (104 m2), s garáží a pozemky (710 m2) v městysu Višňové ó,p.262 (GPS: 48,9884789N,
16.1451706E), cca 13 Km severně od Znojma. Součástí jsou ivenkovních úpravy v podobě zpevněných ploch,
zděného přístřešku, plotu, a přípojek inženýrských sítí na obecnívodovod, kanalizaci a elektro. DŮm není připojený na
plyn, avšak přípojka plynu je k dispozici na hranici pozemku p.č. St. 317,
Dispozice: 1.PP - sklep přístupný z chodby agaráž z ulice. 1.NP - chodba, pokoj, samostatné WC, koupelna, komora,
technická místnost - kotelna, kuchyň, ložnice a obývací pokoj.
Základy domu jsou pasy z betonu, izolace proti zemní vlhkosti nebyla zjištěna. Svislé konstrukce jsou zděné smíšené
z cihel a kamene. Střecha je sedlová, střešní krytina z pálené tašky, opatřena žlaby se svody dešt'ové vody, krov je
dřevěný vázaný, stropy dřevěné trámové, Bleskosvod je instalován. Vnější omítky jsou břízolitové. Fasáda není
zateplena. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stropy jsou s rovným podhledem, v koupelně
klenbové, povrchy podlah jsou z keramické dlažby, betonové, plovoucí laminátové, okna jsou plastová a doplněna
parapety, vnitřní omítky vápenné hladké s tapetami, vnitřní dveře jsou foliované prosklené do obložkových zárubní a
náplňové prosklené do ocelových zárubní, vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené, vrata garáže jsou
plechová.
Vytápěníje řešeno kotlem na tuhá paliva v 1,NP a žebrovými radiátory, Ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem.
V objektu je proveden rozvod studené i teplé vody. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, vanou a umyvadlem.
WC je samostatně, Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou s dřezem a elektrickým sporákem.
Stavebně-technický stav rodinného domu lze po částečné rekonstrukci označit jako dobný, uživatelný je v běžném
standardu.
Na rodinný dům navazuje kolna, zpevněné plochy chodníku azahrada (528 m2). Nemovitostitvořífunkčnícelek. Jsou
součástízástavby řadovými rodinnými domy se zahradami při místní komunikaci č. 400 vedoucído obce Medlice,
Přístup k rodinnému domu je přes vlastní pozemek p,č. St.317 tvořící předzahrádku z chodníku a asfaltové
komunikace, která je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Parkováníje možné v garáži, na vlastním pozemku nebo na
okraji místní komunikace. Nejbližší zastávka autobusu "Višňové, nám," je vzdálena 750 m. Úrad Městyse Višňové se
nachází cca 500 m od nemovitostí,
(dále jen ,,Předmět dražby")

Označení a popis práv a závazkú na Předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Navrhovateli ani Dražebníkovi není známo, že by na Předmětu dražby vázly nájemnísmlouvy.
V souladu s ust, § 167 odst, 4 a ust. § 285 odst. 1zák, ó, 18212006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a
doplňků, všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 1243 pro katastrální území
782602 Višňové na Předmětu dražby zpeněžením provedenou Dražbou zanikají.
práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na Předmětu dražby zůstávají přechodem vlastnictví Dražbou
nedotčená (viz ust. § 33 ZVD).
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Protože věcné břemeno užívání zapsané na LV 1243, k.ú. 782602 Višňové vkladem V-13857l2016-713 (dále jen
"Věcné břemeno") pro oprávněného Comfort Money s.r.o., Vinohradská 23961184, 23130 Praha 3, lČ: 24209589
(dále jen "Zajištěný věřitel") váznoucí na Předmětu dražby slouží pouze k dalšímu zajištění pohledávek Zajištěného
věřitele, tento Zajištěný věřitel učinil Dražebníkovi závazný příslib, že neprodleně po přechodu vlastnictví k Předmětu
dražby na vydražitele podá na katastr nemovitostí návrh na výmaz Věcného břemene.

Odhad ceny Předmětu dražby byl zjištěn posudkem soudního znalce. Soudní znalec lng. Tomáš Janas dne
14.03.2022 vypracoval znalecký posudek s číslem 1 í 39-1 3l2O22 a ocenil Předmět dražby na částku 2 630 000 Kč,

Bod 5.

Nejnižší podání činí 2630 000 Kč, minimální příhoz byl stanoven na částku 10 000 Kč
podání v Korunách českých.

dražby činí svá

Dražební jistota byla stanovena na částku 310 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením dražby vpenězích
připsáním nebo složením na účet dražebníka č.ú, 210119285612010, kde variabilní symbol u právnické osoby -
účastníka dražby je lČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických
osob y místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby - účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR
(DD - den, MM - měsíc, RRRR - rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 75464. Protože dražební
jistota překraěuje částku 270 000 Kč, je vyloučeno její složení v hotovosti do rukou dražebníka.3 Přípustné je
rovněž složení dražebníjistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruční listině musí být uvedeno prohlášení banky,
že tato banka uspokojí dražebníka jako věřitele, a to do výše dražebníjistoty, jestliže dražebník o plnění vyplývající
z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se zavázala banka
záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí být v záruční listině označen tak, jak je označen v této
Dražební vyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání dražby. Záruóní
listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči
dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo učiněno až po
době platnosti této bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by podmiňovala
vyplacení peněžité óástky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající
z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na území
České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisema na území
České republiky. Originál záruóní listiny předá účastník dražby ve lhůtě pro složení dražebníjistoty.

Složenídražební iistotv iinÝmi než shora uvedenÝmizpůsoby není přípustné,

Lhůta pro složení dražební jistoty začíná dnem zveřejněnítéto Dražebnívyhlášky. Konec lhůty pro složenídražební
jistoty ve formě bankovní záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni
konání dražby.

Dokladem o složenídražební iistotv ie v případě:
- složení dražebníjistoty v hotovosti na účet dražebníka ó.ú. 210119285612010: pokladní složenka vystavená
Fio bankou, a.s.;

- převodem na účet dražebníka: doklad vystavený převodcem o odepsání částky ve výši dražební jistoty ve prospěch
účtu dražebníka č. ú. 2101 19285612010;
- poukázání hotovostní platby ve výši dražební jistoty: poštovní poukázka prokazující zaslání dražební jistoty ve
prospěch účtu dražebníka č.ú. 210119285612010;
- akceptace převzaté bankovní záruky dražebníkem.

Dokladem, ktený prokazuje úhradu dražebníjistoty před zahájením dražby, je i prohlášení dražitele, že dražební jistotu
uhradil před zahájením dražby.

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, vystavuje se
zájemce o účast v dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zájemce o účast v
dražbě konzultoval s dražebníkem způsob úhrady dražební jistoty zejména v případě, že nebude provedena
bezhotovostním bankovním převodem na účet dražebníka s dostatečným časovým předstihem.

Bod 6.

Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v ust. § 3 ZVD,

3 Yiz zák. č.25412004 Sb,, ve mění nás|. změn a doplňků.
4 Yiz zák. č. 2ll1992 Sb,, o bankách, ve znění násl. změn a doplňků,

)
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Účastníci dražby se registrují postupem uvedeným v Bodě 3. této Dražební vyhlášky,

Byla-li dražebníjistota složena na účet, vrátí dražebník účastníkovi dražby, kteni Předmět dražby nevydražil, složenou
dražební jistotu včetně příslušenství bez zbytečného odkladu po skončení dražby bankovním převodem na účet, ze
kterého byla tato dražebníjistota uhrazena, popř. na bankovní účet, kteni tento účastník sdělil dražebníkovi po složení
dražební jistoty v hotovosti na účet dražebníka.

Bankovní záruku předloženou úóastníkem dražby, ktený Předmět dražby nevydražil, dražebník bez zbytečného
odkladu vrátí účastníkovi dražby.

Bod 7.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Dražební jistota a její příslušenství se započítají vydraŽiteli na
cenu dosaženou vydražením. Zbývaiící část cenv dosažené vvdražením ie wdražitel povinen uhradit do 30 dnŮ
ode dne skončení dražbv.

Dražba bude provedena pro vvdražitele bezúplatně.

Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením bud'to bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka
ó.ú.21o1192856t2o10, nebo složením v hotovosti v kterékoliv pobočce Fio banky, a.s. na účet č.ú, 210119285612010,
nebo poštovní poukázkou, kde variabilní symbol u právnické osoby - vydražitele je její lČ nebo u zahraniční
právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u

íyzické osoby - vydražitele její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD - den, MM - měsíc, RRRR - rok),

konstantní symbolje 0558, specifický symbol je75464. Po domluvě s dražebníkem, vydražitel mŮže cenu dosaženou
vydražením uhradit i hotově k rukám dražebníka, za předpokladu, že výše platby nepřekročí limit 270 000 Kč v
průběhu jednoho kalendářního dne.5

Byla-li vydražitelem složena dražebníjistota ve formě bankovní záruky,je vydražitel povinen uhraditcenu 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 je nepřípustná. Cena dosažená
vvdražením hrazená prostřednictvím peněžního ústavu ie uhrazena připsáním na účet dražebníka.

uhradí-li vvdražitel cenu dosaženou vvdražením ve stanovené lhůtě, přechází na něi vlastnictví předmětu dražbv
k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, ktený zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví Předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě,

Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na
náklady zmařené dražby, Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené
vydražitelem, ktený způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované
dražby sezbývající částvrátívydražiteli, ktenýzpůsobil zmaření dražby, Vydražitel, kterlýzpŮsobil zmaření dražby, je
povinen na vyzvání dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepoknývá dražebníjistota jím složená; to platí
i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.

Bod 8.

Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 23.04.2022, 1'1 :00 hod.
2. termín dne 30.04.2022, 11:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před rodinným domem na adrese Višňové é,p.262,
GpS: 48,98847B9N, 16.1451706E. Povinností vlastníka či držitele je umožnit prohlídku Předmětu dražby. Pokud tyto

osoby přes výše uvedené neumožnířádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Bod 9.

Jestliže vydražltei uhradil ve stanovené lhůtě dle ust. § 29 ZVD cenu dosaženou vydražením a vydražitel tak nabyl
vlastnictví k předmětu dražby dle ust. § 30 ZVD, je dražebník povinen předat vydražiteli do 10 dnŮ po úhradě ceny

5 Viz ust. § 4, zák. č.25412004 Sb.. ve znění násl, změn a doplňků.
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dosaŽené vydraŽením, a !o po vzájemné_dolodě zúěastněných osob, Předmět dražby a listiny, které osvědčují
vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s Předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitále vůči předmětu
dražby,

O předání Předmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o předání Předmětu dražby" (dále jen ,,Protokol"), ktený podepíší
byvalý vlastník, navrhovatel, vydražitel a dražebník. Pokud blývalý vlastník nebo vydražitel odmítne Protokol-podepsat,
uvede to draŽebník do Protokolu, Do Protokolu se uvede i skutečnost, že se na výzvu bývalému vlastníkovi tento
Předání Předmětu dražby nedostavil a provede se předání Předmětu dražby mezi dražebníkem a vydražitelem.
VydraŽitel - nový vlastník potom bude muset podat žalobu na vyklizení Předmětu dražby bývalým vlastníkem.

Vg,Š,kqlé nq.kla4v sloielé s předáním a převzetím Předmětu dražbv nese wdražitel, vyjma nadbyteěných
nákladŮ vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka. Vydr.ažiiéll búdou náklady sňójene s předáním a
Převzetím Předmětu draZ|by kalkulovány dle ceiríku uveřejněného na http://www.bftm.c/cateoórvicéniU. Týto náklady
nepřesáhnou s DPH částku 14 000 Kč.

Nebezpeěí Škody na Předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání Předmětu dražby; v týž
den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s Předmětem dražby. Je-li vyáražiíel
v prodlení s převzetím Předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Bod í0.
UdajeoPředmětudraŽbyuvedenévtétoDraŽebnívyhláŠcenebojejichČást,zejménapat<o@
draŽby a o právech a závazcích na Předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Navrhovatel zaručuje vlastnosti Předmětu dražby nebo odpovídá zajeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto
Dražebnívyhláškou.

Předmět draŽby nablývá vydražiteljak stojí aleží.6 Navrhovatel ani dražebník nebudou Předmět dražby vyklízet
a veškeré náklady na případné vyklizení předmětu dražby nese vydražitel.

Dle platné legislativy dražebník není účastníkem řízení návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu dražby
ani výmazu omezení vlastnického právaváznoucích na Předmětu dražby. Vydražitel si tedy musí sám zajistit
qodání přísluŠných návrhŮ na formulářích viz podrobně http://cuzk,czlKatastr-nemovitosti/Zapisy_do-KN/Za§isy-
do-KN.aspx). Přílohou jsou potom dokumenty, které vydražitel obdrží od dražebníka, a to Poivrzení o nanýti
vlastnictvía dalšídokumenty prokazující zánik omezenívlastnického práva.7

VeŠkerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny čijejichž
práva budou provedením draŽby dotČena, v této Dražebnívyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustaňoveními ZVD
a zákony souvisej ícím i.

v praze d"",1.1, gl, l!l1 v praze o^"/"/3. fr;gL

6 Viz ust, § l9l 8 zák. č. 89l2OI2 Sb., občanský zákoník. ve znění nás|, změn a doplňků.
7 Na základě plných mocí udělených dražebníkovi je možrré §to úkony úplatně pro vydražitele provést.
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