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 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
 ELEKTRONICKÉ, SPOLEČNÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY  

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.  
  Č. j: 302/2022-DA 

 

Bod 1.  
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné, společné. 
Veřejná dražba se koná elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové 
adrese www.autodrazby.cz. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 21.3.2023. 
 
Zahájení veřejné dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu 
účastníků společné veřejné dražby),a to v 10:00 hod. 
 
Jednotlivé předměty dražby budou draženy v následujícím pořadí: 
První v pořadí předmět veřejné dražby č. 1, v čase 10:00 hod. 
Druhý v pořadí předmět veřejné dražby č. 2, v čase 10:20 hod.  
Třetí v pořadí předmět veřejné dražby č. 3, v čase 10:40 hod. 
Čtvrtý v pořadí předmět veřejné dražby č. 4, v čase 11:00 hod.  
Pátý v pořadí předmět veřejné dražby č. 5, v čase 11:20 hod.  
Šestý v pořadí předmět veřejné dražby č. 6, v čase 11:40 hod  
Sedmý v pořadí předmět veřejné dražby č. 7, v čase 12:00 hod.  
Osmý v pořadí předmět veřejné dražby č. 8, v čase 12:20 hod.  
Devátý v pořadí předmět veřejné dražby č. 9, v čase 12:40 hod.  
Desátý v pořadí předmět veřejné dražby č. 10, v čase 13:00 hod.  
Jedenáctý v pořadí předmět veřejné dražby č. 11, v čase 13:20 hod.  
Dvanáctý v pořadí předmět veřejné dražby č. 12, v čase 13:40 hod. 
 
 
Ukončení společné veřejné dražby bude nejdříve ve 13.40 hod. 
 

Bod 2. 
 
Dražebník: 
EURODRAŽBY.CZ a.s. 
se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 20776 
IČO: 29135419, číslo koncese: 351000-52800 
zastoupené Stanislavou Víchovou (na základě plné moci) 
tel.: 800 900 490, email: info@eurodrazby.cz 
www.eurodrazby.cz 

http://www.autodrazby.cz/
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Bod 3. 

 
Označení předmětů veřejné dražby: 
 
Věci movité: Osobní automobily 

 

 

Číslo předmětu 
dražby 

Číslo jednací –  
Rozhodnutí o prodeji  

Předmět    dražby VIN RZ Barva Cena předmětu - 
nejnižší podání 

1 MCBS/2022/0101465/SEDV Volvo XC 90 YV1CM714661265445 5T3 1949 černá 13.000 Kč 

2 MCBCER/00642/22/ODMŽP/Dlo Alfa Romeo 147  3Z5 6627 stříbrná 1.800 Kč 

3 MCBSev/024139/22 Ford Focus combi WF0NXXGCDN2U14354 2BA 3640 stříbrná 1.500 Kč 

4 MCBSev/024642/22 Ford Transit WF0VXXGBFV3U08623 1ST 9526 bílá 4.500 Kč 

5 MCBS/2022/0073652/SEDV Peugeot 206 SW VF32KNFUF43479448 3Z8 7881 stříbrná 2.600 Kč 

6 MCBJIH/07145/2022/SÚ/Br Renault Scénic  2BC 4763 stříbrná 2.000 Kč 

7 MCBS/2022/0074565/SEDV Renault Clio  3P5 1957 stříbrná 2.400 Kč 

8 MCBKOM/01963/2022/ODŽP/REIP Saab 900 SE YS3DD55NXR2031225 7B0 4469 černá 1.800 Kč 

9 MCBSLA/01294/22/OVÚR/POKI Škoda Felicia  5B0 8674 zelená 1.700 Kč 

10 MCBJIH/03558/2022/SÚ/Br  Škoda Felicia pickup  8U2 4513 modrobílá 1.500 Kč 

11 MCBS/2022/0087850/SEDV Volkswagen Transporter  9B7 1378 bílá 3.000 Kč 

12 MCBSev/022861/22 Volvo 850 YV1LS5526V2382568 AHI 1677 vínová 1.100 Kč 



EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice 

IČ: 29135419, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 20776 

Tel.: 800 900 490, 234 769 000, e-mail: info@eurodrazby.cz 

 

3 
 

 
 

Popis předmětů veřejné dražby: 
Jedná se o ojeté vozy, které byly odtaženy z pozemní komunikace. K vozům nejsou 
k dispozici klíče ani technické průkazy. Další údaje jsou uvedeny v dokumentu Protokol o 
stavu vozidla, který je uveřejněn u dražby každého vozu v sekci Dokumenty ke stažení. 
 
Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., na webu 
www.autodrazby.cz, tel.: 775577634, e-mail: info@autodrazby.cz, případně při 
prohlídce. 
 
Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětech dražby vázly závazky        
a práva, že by měly předměty dražby právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna 
uplatnit - vůči předmětům dražby jakékoliv právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání 
s ním nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen. 
 
Údaje v Dražební vyhlášce o předmětech veřejné dražby, zejména pak o popisu stavu 
předmětů veřejné dražby a o právech a závazcích na předmětech veřejné dražby 
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel neodpovídá za 
vady předmětů veřejné dražby. 

 
 

Bod 4. 
Cena předmětů veřejné dražby: 
Vyjádření podal Petr Tománek vypracoval dne 25.10.2022 protokoly o stavu vozidel a ocenil 
jednotlivé movité věci na částku v místě a čase obvyklou, a to na částky ve výše 
uvedené tabulce bod č. 3 (sloupec cena předmětu - nejnižší podání).  
 
Nejnižší podání je uvedeno ve výše uvedené tabulce v rámci bodu č. 3 dražební 
vyhlášky (sloupec cena předmětu - nejnižší podání). 
Pokud nikdo neučiní ani nejnižší podání, dražebník je ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 
Zákona oprávněn v této dražbě snižovat nejnižší podání, a to i opakovaně, až na částku 
1.000 Kč. 
Minimální příhoz byl stanoven na částku 100 Kč. 
Účastníci veřejné dražby činí svá podání v Korunách českých. 
Výše uvedené ceny obsahují platnou sazbu DPH. 
Dražebníkovi není známo, zda lze u jednotlivých vozidel uplatnit odpočet DPH. 
 

Bod 5. 
Prohlídka předmětů veřejné dražby byla stanovena na tento termín: 
20.3. 2023 od 10:00 hod. do 10:30 hod. 
Místo prohlídky se stanovuje: Odtahové služby (hlídané parkoviště) Drážní 254, 
Brno-Slatina, 627 00 
 
Pokud navrhovatel nebo osoba, která má předměty veřejné dražby v držení nebo nájmu, 
neumožní řádnou prohlídku předmětů veřejné dražby, bude prohlídka provedena v rámci 
možností.  

 
Bod 6. 

Dražební jistota není pro účast v dražbě vyžadována. 
 
Účastník veřejné dražby je povinen doložit před zápisem do veřejné dražby svou 
totožnost a doložit své čestné prohlášení, že není osobou, vyloučenou z veřejné dražby, 
popř. své oprávnění jednat za účastníka veřejné dražby. 
 

http://www.autodrazby.cz/
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Zastupování účastníka veřejné dražby: 
účastník veřejné dražby se může dát ve veřejné dražbě zastupovat zástupcem na základě 
písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 
 

Bod 7. 
Úhrada ceny dosažené vydražením bude stanovena takto : 

▪ Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydražitel povinen 
uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení veřejné dražby. 

 
Vydražitel může provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním převodem ve 
prospěch účtu dražebníka č. ú. 43-3332660287/0100 (variabilní symbol: v případě, že 
vydražitelem je fyzická osoba – číslo jednací veřejné dražby, právnická osoba – IČ), nebo 
poštovní poukázkou. Výše uvedená cena obsahuje platnou sazbu DPH. 
 
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je 
nepřípustná. 
 
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na 
něj vlastnictví předmětu veřejné dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném 
případě je veřejná dražba zmařena. Vydražitel, který způsobil zmaření veřejné dražby, je 
povinen na výzvu dražebníka uhradit náklady veřejné dražby; to platí i pro náklady 
opakované veřejné dražby konané v důsledku zmaření předchozí veřejné dražby 
vydražitelem. 
 
Veřejná dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně. 

 
Bod 8. 

ZPŮSOB REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 
Účastnit elektronické veřejné dražby se může účastnit každá fyzická i právnická osoba 
(zájemce), která se registruje v elektronickém dražebním systému na internetové adrese 
www.autodrazby.cz (dále jen „elektronický dražební systém www.autodrazby.cz“), uzavře 
smlouvu o Uživatelském účtu, jejíž součástí je i ověření totožnosti, a k této elektronické 
veřejné dražbě se v dražebním systému www.autodrazby.cz přihlásí. 
 
Základní informace a pokyny k registraci dražitelů v elektronickém dražebním systému jsou 
k dispozici na internetové adrese www.autodrazby.cz v sekci „JAK TO FUNGUJE“. 
 
Registrovat se může zájemce v elektronickém dražebním systému www.autodrazby.cz. Po 
provedení úplné registrace je mu v sekci „můj účet“ vygenerována „Smlouva o 
uživatelském účtu a ověření totožnosti uživatele“ (dále jen SMLOUVA). K jejímu uzavření 
je potřeba listinu podepsat a doručit k dražebníkovi. Právnická osoba dokládá svou 
totožnost rovněž platným, úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Územně 
samosprávné celky jsou povinny dokládat rozhodnutí zastupitelstva o účasti ve veřejné 
dražbě v zastoupení jejich zástupcem. 
 
Podpis na SMLOUVĚ musí být úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího 
územně samosprávného celku nebo státu musí být doklad o prokázání totožnosti 
podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být 
prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc 
musí být úředně ověřena. V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a 
podepsaný doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, 
převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. 
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SMLOUVU s požadovanými listinami, doručí zájemce některým z těchto způsobů: 
a) zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Praha 8 – Čimice, PSČ 181 00, 
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě s uznávaným elektronickým podpisem do 
datové schránky provozovatele elektronického dražebního systému – ID: yztnirn 
c) osobně v sídle provozovatele elektronického dražebního systému-společnost 
Eurodražby.cz a.s., Čimická 780/61, Praha 8 – Čimice, 181 00 v úředních hodinách 

 
Bod 9. 

ZPŮSOB ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY 
Základní informace o způsobu průběhu a realizace elektronické veřejné dražby v 
elektronickém dražebním systému jsou k dispozici na internetové adrese 
www.autodrazby.cz 

• Do elektronické veřejné dražby se zájemce musí přihlásit ještě před zahájením 
elektronické veřejné dražby. Po zahájení elektronické veřejné dražby není možné 
přistoupení dalších účastníků, kteří se do zahájení elektronické veřejné dražby 
nepřihlásili. 

• Účastníci veřejné dražby jsou vázáni svými podáními, dokud licitátor neudělí příklep. 

• Elektronická veřejná dražba se koná do doby, dokud účastníci činí podání, nejméně 
však do okamžiku stanoveného v této Dražební vyhlášce jako okamžiku ukončení 
veřejné dražby. Pokud v posledních pěti (5) minutách před stanoveným okamžikem 
ukončení elektronické veřejné dražby bylo učiněno podání, má se za to, že účastníci 
stále činí podání a okamžik ukončení elektronické veřejné dražby se posouvá o pět (5) 
minut od okamžiku učinění posledního podání. To platí analogicky v případě dalších 
podání učiněných kterýmkoliv z účastníků. Pokud od posledního učiněného podání 
uplyne pět (5) minut a současně uplynul okamžik skončení elektronické veřejné 
dražby, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že účastníci již nečiní další 
podání a elektronická veřejná dražba uplynutím pěti (5) minut od posledního podání 
končí. 

• V případě, že v průběhu dražby bude zaznamenána nedostupnost dražebního portálu 
na dobu delší než jedna minuta, je dražebník povinen prodloužit licitaci o jednu hodinu. 

• Po skončení elektronické veřejné dražby licitátor pomocí systému oznámí osobu, která 
učinila nejvyšší podání v elektronické veřejné dražbě. 

 
Bod 10. 

ZPŮSOB URČENÍ VYDRAŽITELE V PŘÍPADĚ PODLE § 23 ODST. 11 ZÁKONA O 
VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH, TERMÍN UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA A ZPŮSOB 
SDĚLENÍ ROZHODNUTÍ, ZDA JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO PROKÁZÁNO. 

Elektronický dražební systém www.autodrazby.cz vylučuje možnost učinění shodného 
podání více účastníky ve stejném okamžiku. Účastníci tak nemohou v elektronické veřejné 
dražbě činit stejné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné 
podání, jinak k němu nebude v elektronické veřejné dražbě vůbec přihlíženo. To neplatí 
pro účastníky, kterým svědčí předkupní právo. 
Má-li některý z účastníků veřejné dražby předkupní právo vůči předmětu veřejné dražby a 
doloží-li to dražebníkovi před zahájením veřejné dražby, není tento účastník veřejné dražby 
stanoveným příhozem vázán; učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neučinil-
li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání spoluvlastník, udělí licitátor příklep účastníkovi 
veřejné dražby oprávněnému z předkupního práva.  
 

Osoby, které mají k předmětu veřejné dražby předkupní právo, jsou povinny doložit 
dražebníkovi své právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení 
veřejné dražby. Jinak je nelze ve veřejné dražbě uplatnit. Dražebník do zahájení veřejné 
dražby sdělí rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno a doloženo prostřednictvím 
elektronického dražebního systému www.autodrazby.cz. 
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Bod 11. 
Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen předmět dražby a 
listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo 
osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby, předat bez zbytečného odkladu 
vydražiteli. Navrhovatel je povinen po předložení potvrzení o vlastnictví a doložení 
totožnosti vydražitele bez zbytečného odkladu předat vydražiteli předmět veřejné 
dražby. O předání předmětu veřejné dražby bude sepsán ”Protokol o předání předmětu 
veřejné dražby”, který podepíše bývalý vlastník, dražebník, navrhovatel a vydražitel. 
 
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu veřejné dražby nese 
vydražitel. Navrhovatel si účtuje poplatek ve výši 120 Kč denně za parkování vozu, 
počítáno od dne ukončení dražby do dne převzetí vozu vydražitelem. Také si navrhovatel 
účtuje poplatek ve výši 500 Kč za manipulaci a naložení vozu. Oba tyto poplatky budou 
vydražitelem uhrazeny v den převzetí vozu v hotovosti. Ceník poplatku spojeného s 
předáním ze strany dražebníka je uveden na webu www.autodrazby.cz. 
 
Nebezpečí škody na předmětu veřejné dražby přechází z jejího držitele na vydražitele 
dnem předání předmětu veřejné dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za 
škodu způsobenou v souvislosti s předmětem veřejné dražby. Je-li vydražitel v prodlení 
s převzetím předmětu veřejné dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu 
vydražitel. 
 
Povinnosti související s AML: 
Dražebník i účastníci dražby jsou povinni plnit veškeré své případné povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Účastníci 
dražby zejména berou na vědomí, že dražebník se ve vztahu k plnění této smlouvy 
považuje za tzv. povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 
Účastníci dražby dále berou na vědomí, že pokud dražebník provedl pouze jejich 
zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle § 13 odst. 2 písm. c) AML zákona, a vyjde-li 
kdykoli v průběhu dražby najevo, že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení 
zjednodušené identifikace a kontroly klienta dle výše uvedeného ustanovení (zejména v 
případě, že hodnota Předmětu dražby bude vyšší než zákonný limit stanovený v AML 
zákoně (v současné době 15.000 EUR), je dražebník oprávněn a povinen provést 
identifikaci a kontrolu účastníků dražby v plném rozsahu dle § 8 až 12 AML zákona. 
Účastníci dražby jsou v takovém případě bezodkladně po doručení výzvy povinni 
poskytnout dražebníkovi veškerou potřebnou součinnost, zejména jsou povinni poskytnout 
dražebníkovi doklady prokazující jejich skutečného majitele (v případě právnické osoby) 
a/nebo se dostavit na místo určené dražebníkem za účelem provedení identifikace. 
 
Účastníci dražby berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce 
bude považováno za podstatné porušení jejich povinností a může být považováno za 
podezřelý obchod ve smyslu AML zákona se všemi důsledky z toho plynoucími (zejména 
oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu). 

 
Bod 12. 

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na 
veřejné dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením veřejné dražby dotčena, v této 
”Dražební vyhlášce” neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a 
zákony souvisejícími. 
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Tato dražební vyhláška byla sepsána v 5 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno 
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník 
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. 
 
 
                  
                  V Praze                                                 
 
 
 
 

Dražebník                               
 

EURODRAŽBY.CZ, a.s. 
  

                    
 

   
 
 
 
 

…………………………………………   
 

Stanislava Víchová 
  

Zmocněnec   
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