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DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. 

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1101-DD/20 

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 

   jednající: Mgr. Pavlína Woodhams, jednatelka 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. Radka Píšťková Záhorcová 

se sídlem:        Jiřího z Poděbrad 592, 686 01 Uherské Hradiště 

insolvenční správkyně dlužníka 

BE Group CZ s.r.o. 

IČ:  282 43 781 

se sídlem: Kojetínská 3109/73a, 750 02 Přerov 

   (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. Konání dražby se stanovuje na 26. května 2020 v sídle dlužníka, na adrese: Kojetínská 

3109/73a, 750 02 Přerov. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora ve 12:00 hod. 

Zápis účastníků dražby bude probíhat od 11:30 hod. do začátku dražby. 

 

 

Článek II.  

Předmět dražby  

1. Předmětem dražby je soubor věcí movitých – elektronika, dle přiloženého Seznamu č. 1. Soubor 

je dražen pod názvem: „Soubor věcí movitých – elektronika a drobné věci“ 

(dále jen „předmět dražby“). 
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Předmětem dražby je soubor kancelářských elektronických pomůcek: 

- 2x Monitor Samsung 70000:1 SyncMaster B2430 

- Tiskárna HP LaserJet P2055DN 

- Rádio Phillips Expanium 

- Teplomet Hyundai CON300 

- Rychlovarná konvice Eta Ela 

- Lednice Zanussi ev.č. 000131 

- Mikrovlnná trouba Sharp 

- Klávesnice Microsoft 

- 2x Monitor Samsung SyncMaster 2243 

- 5x Pevná linka Siemens euroset 5020 

- Tiskárna HP LaserJet Pro CM 1415fu color MFP 

- Monitor Samsung SyncMaster 2032 BW 

- Monitor Samsung SyncMaster B2230 

- Televizor Sharp 

- Klimatizace Samsung 

- Kávovar DeLonghi Magnifica 

- Monitor Samsung SyncMaster 2443 

- Projektor DLP Optoma Zoom 

- 10x klávesnice 

- 12x myš 

- 7x kalkulačka 

- GPS navigace Garmin nüvi 

- Peach PL745 

- USB modem Huawei E352 

- Notebook HP ProBook 4530s 

- 2x Notebook GP ProBook 6440b 

- Notebook HP ProBook 4330s 

- Notebook DELL Vosho 3700 

- Notebook Acer Aspire M 

- 2x Mobil iPhone 5s 

- Mobil Nokia E72 

- Mobil Samsung Galaxy S4 

- 2x Mobil Samsung 

- Lednice 

- Tiskárna HP LaserJet Pro 400MFP 

- Rádio Scott 

- Skartovačka Filux S2050C 

- Teplomet Turbo 

- Notebook HP 3D Drive Guard 

- 5x futrál na notebook 

- PC HP Compaq 8000 

- PC HP PRO 3010SFF 

- PC LG č.00144-563-168-496 

- Kopírka HP LaserJet duf MFP 

- 2x Skartovačka FILUX S2050C 
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- Xerox Phaser 6180 MFP + tonery 

- Klimatizace Mobile airconditioner APK-12A 

- Rádio Panasonic 

- Velký server LINK Basics 

- Varná konvice ETA 

- a další drobné kancelářské věci 

 

2. Celkový popis předmětu dražby 

Jedná se o soubor elektronických předmětů – kancelářské vybavení staršího data výroby, 

použité a opotřebované pomůcky a drobné věci.  

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a použití. 

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak stojí a leží.  

 

3. Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc, ze dne  9. srpna 2018, číslo jednací 

KSOL 41 INS 12979/2018-A2, bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka BE Group CZ 

s.r.o., IČO 28243781, sídlem Kojetínská 3109/73a, 750 02, Přerov I – Město a ustanovena 

insolvenční správkyně JUDr. Radka Píšťková Záhorcová, která je navrhovatelem dražby. Na 

základě usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc, č.j. KSOL 41 INS 

12979/2018-B25, ze dne 21. února 2019, bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek 

dlužníka.  

 

 

Článek III.  

Prohlídka předmětu dražby 

Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tento termín: 

dne  26. 5. 2020  v 11:00 hod. 

Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před vstupní bránou do areálu Přerovské 

strojírny a.s. v Přerově, v ulici Kojetínská 3109. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky 

předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců. Bližší informace na telefonním čísle: 603 

509 979, 577 011 416. 

 

 

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 předmětu dražby byla odhadnuta na základě odborných posouzení 

dražebníkem, v souladu s ustanovením § 13 zákona o veřejných dražbách a činí částku   

20.000,- Kč + DPH (slovy: dvacet tisíc korun českých).   
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Článek VI.  

Nejnižší podání 

1. Nejnižší podání činí částku 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc 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 500,- Kč (slovy: pět 

set korun českých). 

 

Článek VIII.  

Dražební jistota 

1. Výše dražební jistoty je stanovena na částku 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce 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), vedený u ČSOB, a.s., 

nebo  

 v hotovosti do pokladny dražebníka v místě sídla dražebníka (Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 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 1 měsíce  

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.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 

5. 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 
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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.  

6. 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. z účtu, ze kterého 

byly peněžní prostředky poukázány), a to do pěti pracovních dnů ode dne konání dražby. 

 

Článek IX.  

Způsob úhrady ceny  

1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtách uvedených v bodu 2. 

tohoto Článku, a to buď bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 178404758/0300, vedený 

u ČSOB, a.s., poštovní poukázkou nebo v hotovosti do pokladny dražebníka Zlín, Dlouhá 4433. 

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou,šekem nebo započtením, rovněž 

platba směnkou je nepřípustná. 

2. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu 

dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit 

dražebníkovi v těchto lhůtách: 

a) nebude-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 

českých) je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením 3 dny po skončení 

dražby, 

b) bude-li cena dosažená vydražením vyšší jak 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 

českých) a nižší jak 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), je vydražitel povinen 

uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 10 dnů od skončení dražby,  

c) bude-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- (slovy: pět set tisíc korun českých), 

je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 30-ti dnů                           

od skončení dražby. 

3. 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.  

4. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví    

předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto 

jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu 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. 

5. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně. 

 

Článek X.  

Podmínky odevzdání předmětu dražby 

1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 29 a § 30 zákona o veřejných 

dražbách, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby, popř. listiny, které osvědčují 

vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva 

vydražitele vůči předmětu dražby. Vydražitel převzetí předmětu dražby dražebníkovi písemně 

potvrdí.  

2. Předání předmětu dražby vydražiteli bude zahájeno nejpozději do 7 dnů ode dne uhrazení celé 

ceny dosažené vydražením. 

3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma 

nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. 
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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. 

 

Článek XI.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dražební vyhláška byla sepsána v 6-ti 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.  

 

 

 

 

     

 

 

 

     

……………………………….. 

Mgr. Pavlína Woodhams 

jednatelka společnosti 

Dražební společnost MORAVA s.r.o. 

 ( úředně ověřený podpis)                                                                             

     

 

 

 

 

 


