DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 923-DD/18
vyhotovená dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Dražebník:

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
se sídlem:
Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
IČ:
26 27 59 53
č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský
úřad ve Zlíně
zastoupena: Marcela Koutná, ředitelka společnosti
bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 41371
(dále jen „dražebník“)

Navrhovatel:

JUDr. Ivan Janíček
se sídlem:
Zlín, Obeciny 3013, PSČ 760 01
likvidátor společnosti
HV-INTERIER s.r.o. v likvidaci
se sídlem:
Zlín, Obeciny 3013, PSČ 760 01
IČ:
27746933
(dále jen „navrhovatel“)

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), vyhlašuje touto dražební vyhláškou
dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání veřejné dražby dobrovolné (dále jen „dražba“).

Článek I.
Doba a místo konání dražby
1. Den konání dražby se stanovuje na 16. 4. 2018 v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín,
ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora v 11:00
hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 10:30 hod. do zahájení dražby.

Článek II.
Předmět dražby a jeho popis
1. Předmětem dražby je níže uvedený soubor věcí movitých, včetně všech součástí a příslušenství,
ve vlastnictví společnosti HV-INTERIER s.r.o. v likvidaci, se sídlem Zlín, Obeciny 3013, PSČ:
760 01, IČ: 27746933.
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Soubor věcí movitých je dražen pod názvem „Truhlářské stroje“ a je tvořen tímto:
a) Formátovací pila ROBLAND Z 320
b) Olepovačka hran BRANDT KTD 51
c) Ořezávačka hran BRANDT F10 EK11
d) Kopírovací frézka SCM-R9
e) Vícevřetenový kolíkovací stroj VITAP ALFA 35
f) Kompresor ATMOS ALBERT E50 s kondenzační sušičkou stlačeného vzduchu
(dále jen „předmět dražby“).
2. Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 8.12.2017 došlo
ke zrušení společnosti a k jejímu vstupu do likvidace ke stejnému dni. Likvidátorem společnosti
byl ustanoven JUDr. Ivan Janíček, který je navrhovatelem dražby.
3. Celkový popis předmětu dražby
Stroje jsou staršího data výroby, daleko za hranicí plánované životnosti. Nebyla na nich
provedena žádná generální ani celková oprava a v poslední době byla zanedbána i běžná údržba.
Některé stroje jsou funkční pouze omezeně (olepovačka a ořezávačka hran) a některé jsou
nefunkční úplně jako např. kopírovací frézka.
a) Formátovací pila ROBLAND Z 320
Rozměr stolu
3200 x 400 mm
Délka řezu s předřezem
3200 mm
Max. průměr kotouče
400 mm
Průměr předřezového kotouče
120 mm
Naklopení kotouče
90º-45º
Maximální výška řezu při 90 a 45 stupních
125 a 100 mm
Otáčky hlavního kotouče
3000/4000/5000 ot/min
Otáčky předřezového kotouče
7000 ot/min
Výkon hlavního motoru
5,5 kW
Celková hmotnost
1100 kg
Výrobní číslo nezjištěno
Výrobce ROBLAND, Belgie
Rám vyroben svařováním z plechu o síle 6 mm, pevný litinový stůl, hliníkový pojezdový vozík.
Výrobní štítek nenalezen, rok výroby 1993.
Horší stav bez údržby a servisu.
b) Olepovačka hran BRANDT KTD 51
Stroj na olepování okrajů s ručním ovládáním, olepuje rovné i tvarové dílce.
Nastavení přítlaku, plynulá regulace posuvu.
Tloušťka obrobku: 10 až 60 mm
Tloušťka hrany: 0,5-1 mm
Rychlost: přibližně 4m/min
Okrajový zásobník pro válce
Rozměry: 1000x800x1000 mm
Příkon: 5kW
Hmotnost: 175 kg
Výrobní číslo 0-260-03-6914, výrobce BRANDT SRN
Stroj za hranicí své životnosti, v současné době mimo provoz. Technicky i morálně zastaralý.
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c) Ořezávačka hran BRANDT F10 EK11
Dvoukotoučová ořezávačka pro současné horní a spodní frézování vyčnívajících okrajových
materiálů, průměr ořezávacího kotouče 90 mm. Ořezává přímé hrany a zakřivené obrobky
s vnitřním a vnějším poloměrem.
Tloušťka obrobku: přibližně 12-60 mm
Šířka obrobku: min. přibližně 30 mm
Vnitřní poloměr: min. asi 45 mm
Tloušťka hrany: max. asi 1 mm
Frézovací motory: 2x 0,26 kW
Elektrické: 380 V, 50 Hz
Pneumatické připojení: 4 bar
Pracovní výška: 850 mm
Hmotnost: 150 kg
Výrobní číslo 0-260-03-6808, výrobce BRANDT SRN
Stroj za hranicí své životnosti, v současné době mimo provoz. Náklady na opravu by značně
přesáhly cenu stroje. Technicky i morálně zastaralý.
d) Kopírovací frézka SCM-R9
Rychlost otáčení vřetena: 10000/20000 ot/min
Upínací pouzdro vřetene: MK 2
Rozměry stolu: 900 x 770 mm
Zdvih stolu: 200 mm
Zdvih vřetene: 110 mm
Délka/šířka/výška: 2500/2100/1700 mm
Hmotnost: 900 kg
Příkon: 5,5 kW
Vakuové přidržování materiálu
Skříň stroje vyrobená z litiny.
Výrobní číslo: A.A.340380, výrobce SCM Group
Stroj je v současné době několik let mimo provoz, zadřené vřeteno. Náklady na opravu značně
převyšují zůstatkovou cenu stroje. Prodej na náhradní díly, případně do šrotu.
e) Vícevřetenový kolíkovací stroj VITAP ALFA 35
Vrtací hlava s 35 vřeteny s roztečí 32 mm
Otáčky vrtáků 2800 ot/min
Pneumaticky stavitelné překlápění hlavy 0º, 45º, 90 º
Regulace hloubky vrtání 0-80 mm
Tři vrchní pneumatické přítlaky
Ovládání pneumatické hlavy jedním pedálem
Rozměr pracovního stolu 1454 x 590 mm
Maximální rozměr obrobku 1308 x 3000 mm
Rychloupínací pouzdra
Vstupní tlak vzduchu 6-8 atm.
Výkon motoru 2,5 kW
Hmotnost 350 kg
Výrobní číslo 590306, výrobce Vitap s.p.a. Itálie
Stroj značně opotřebený, zanedbaná údržba a servis. Celkově horší stav. V současné době se při
výrobě nábytku ustupuje od spojování pomocí kolíkování.
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f) Kompresor ATMOS ALBERT E50 s kondenzační sušičkou stlačeného vzduchu
Napájecí napětí:
3 x 400 V
Pohon:
Direct Drive
Maximální přetlak:
9 bar
Vypínací tlak:
9 bar
Spínací tlak:
6,5 bar
Výkonnost:
0,87 m3/min
Výkon motoru:
5,5 kW
Jmenovité otáčky motoru:
1 455 min-1
Hlučnost:
69 dB(A)
Výpustný kohout:
G½
Rozměry (š/d/v)
450 x 1203 x 635 mm
Hmotnost:
130 kg
Výrobní číslo:
52910
Kompresor funkční, bez tlakové nádoby (nebyla součástí), včetně kondenzační sušičky vzduchu
HIROSS Starlette.
Stav předmětu dražby odpovídá stáří a použití.
4. Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.
Článek III.
Prohlídka předmětu dražby
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
5. 4. 2018 v 10:00 hod.
2. termín dne
12. 4. 2018 v 10:00 hod.
Zájemci o prohlídku předmětu dražby potvrdí závazně svou účast telefonicky na čísle
603 509 979, a to nejpozději do 17.00 hodin den před stanovenou prohlídkou.
Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje na adrese Lipnická 1117, Bystřice pod
Hostýnem. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat
prokázání totožnosti zájemců. Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět dražby v držení
nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci
možností.
Bližší informace na telefonním čísle: 603 509 979, 577 011 415.
Článek IV.
Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.
Článek V.
Cena předmětu dražby
1. Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 382-11/2018 ze dne
26.3.2018, zpracovaného Ing. Pavlem Suchánkem, se sídlem Žižkovská 830, 763 21 Slavičín.
Celková cena předmětu dražby činí částku 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíce korun
českých).
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Článek VI.
Nejnižší podání
1. Nejnižší podání činí částku 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíce korun českých).
K ceně dosažené vydražením bude připočtena DPH v zákonné výši.
Článek VII.
Minimální příhoz
1. Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku 1.000,- Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých).
Článek VIII.
Dražební jistota
1. Výše dražební jistoty je stanovena na 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
2. Dražební jistota musí být uhrazena buď
 bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem v hotovosti na účet dražebníka
č.ú. 178404758/0300, (VS rodné číslo nebo IČ účastníka dražby, SS číslo dražby), vedený
u ČSOB, a.s., nebo
 v hotovosti do pokladny dražebníka v místě sídla dražebníka (Zlín, Dlouhá 4433, 760 01)
v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 (platbu je nutno předem nahlásit na tel.
603 509 979) nebo
 v hotovosti v den a v místě konání dražby k rukám dražebníka v době stanovené pro zápis
účastníků dražby nebo
 ve formě bankovní záruky poskytnuté osobou disponující bankovní licencí udělenou Českou
národní bankou. Text bankovní záruky musí být v češtině, popř. opatřen překladem
s tlumočnickou doložkou. Bankovní poplatky spojené s úhradou dražební jistoty jdou k tíži
účastníka dražby. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu přinejmenším 3 měsíců
a jednoho dne ode dne skončení dražby.
3. Dražební jistotu nelze složit platební kartou nebo šekem.
4. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této dražební vyhlášky na centrální
adrese.
5. Dokladem o složení dražební jistoty jsou buď:
 výpis z účtu účastníka dražby nebo potvrzení banky o odepsání částky odpovídající dražební
jistotě z účtu účastníka dražby ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka nebo
 příslušný díl poštovní poukázky, osvědčující, že ve prospěch výše uvedeného účtu
dražebníka byla uskutečněna platba odpovídající dražební jistotě pod stanoveným VS (popř.
osvědčující, že k rukám dražebníka byla odeslána příslušná peněžitá částka) nebo
 bankovní pokladní složenka osvědčující, že účastníkem dražby byla ve prospěch výše
uvedeného účtu dražebníka složena v hotovosti částka odpovídající dražební jistotě nebo
 pokladní doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebník před zahájením dražby
přijal od účastníka dražby v hotovosti částku odpovídající dražební jistotě nebo
 záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch
dražebníka ve výši odpovídající přinejmenším dražební jistotě
6. Účastníci dražby jsou povinni před zahájením dražby doložit dražebníkovi svoji totožnost, popř.
oprávnění jednat za či jménem účastníka dražby (písemná plná moc s úředně ověřeným
podpisem, originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního či jiného rejstříku, kde je
účastník dražby zapsán, ne starším než tři měsíce). Účastník je dále povinen předložit doklad
o složení dražební jistoty a čestné prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou
z dražby ve smyslu ust. § 3 zákona o veřejných dražbách. Po splnění těchto povinností bude
účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo.
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7. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bez zbytečného
odkladu po skončení dražby. V případě dražební jistoty složené v hotovosti v místě konání
dražby se dražební jistota vrátí bezprostředně po skončení dražby. V případě bankovní záruky se
záruční listiny vrací taktéž bezprostředně po skončení dražby.
V ostatních případech bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí
dražebníkovi (popř. ve prospěch účtu, ze kterého byly peněžní prostředky poukázány), a to do
pěti pracovních dnů ode dne konání dražby.

Článek IX.
Způsob úhrady ceny dosažené vydražením
1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději v níže uvedených
lhůtách, a to buď bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka č.ú.
178404758/0300, vedený u ČSOB, a.s., poštovní poukázkou anebo v hotovosti do pokladny
dražebníka.
 nebude-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun
českých), je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 10 -ti dnů
od skončení dražby,
 bude-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun
českých) a nižší jak 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 60 -ti dnů od skončení dražby,
 bude-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun
českých), je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 90 -ti dnů
od skončení dražby.
2. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou, šekem nebo započtením, rovněž
platba směnkou je nepřípustná.
3. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu
dosaženou vydražením.
4. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu
dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, zmařil dražbu, nenabývá vlastnické právo
k předmětu dražby a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. Dražebník je oprávněn po
něm požadovat náhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Na náklady zmařené dražby se
v souladu s ustanovením § 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách použije dražební jistota
složená vydražitelem, včetně jejího příslušenství.
Článek X.
Podmínky odevzdání předmětu dražby
1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 zákona o veřejných dražbách,
předá bez zbytečného odkladu v souladu s ustanovením § 32 zákona o veřejných dražbách
likvidátor společnosti jako osoba oprávněná předmět dražby zcizit dle § 17 odst.
4 zákona o veřejných dražbách, za účasti dražebníka předmět dražby vydražiteli. To vše na
základě doložení totožnosti vydražitele. O předání předmětu dražby bude sepsán „Protokol
o předání předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nákladů vzniklých z důvodů dle ust. § 32 odst. 4 zákona o veřejných dražbách na straně
bývalého vlastníka nebo dražebníka. Výše těchto nákladů (dosahující zpravidla cca 10 tis. Kč
bez DPH) bude vyčíslena v Protokolu o předání předmětu dražby s tím, že nárok na úhradu
těchto nákladů nabude splatnosti 15. den ode dne následující po skončení předání předmětu
dražby.
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3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází 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.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dražební vyhláška byla sepsána v 10 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 ust. § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
2. Práva a povinnosti touto dražební vyhláškou výslovně neupravené se řídí příslušnými právními
předpisy, zejména ustanoveními zákona o veřejných dražbách.

Ve Zlíně dne 28. 3. 2018

Ve Zlíně dne 28. 3. 2018

Navrhovatel

Dražebník

……………………………
JUDr. Ivan Janíček
likvidátor společnosti
HV-INTERIER s.r.o. v likvidaci
(úředně ověřený podpis)

………………………………..
Marcela Koutná
ředitelka společnosti
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
(úředně ověřený podpis)

Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: 26 27 59 53
sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
kontakt: tel: 603 509 979, 731 569 896, tel/ fax: 577 011 416, www.draspomorava.cz, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz
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