
Dražební vyhláška RD Zlín – Vršava DD349

DRS IMMO a.s.,
se sídlem Lazy VII 5583, Zlín, PSČ: 760 01

doručovací adresa: J. A. Bati 5520, 22. budova areál Svit, Zlín, PSČ: 760 01,
www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(ve smyslu § 20 a § 16a zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách)

č. DD349

Obchodní společnost DRS IMMO, a.s. se sídlem Lazy VII 5583, Zlín PSČ: 760 01, doručovací adresa:
J.  A.  Bati  5520,  22.  budova areál  Svit,  Zlín  PSČ 760  01,  identifikační  číslo  26  28  50  11,  jako  dražebník
oprávněný k provozování  činnosti  provádění  veřejných  dražeb  na základě  koncesní listiny vydané Okresním
úřadem ve Zlíně – okresním živnostenským úřadem dne 2.5.2002 pod č.j. Z-739/07-P.
Zastoupená členem představenstva Ing. Jiřím Michalčíkem.

v y h l a š u j e 

na návrh společnosti HOME TREND STYLE s.r.o., se sídlem Březnice 435, 760 01 Březnice, IČ: 04148070, a
podle ustanovení § 20 a § 16a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,

k o n á n í   v e ř e j n é   d o b r o v o l n é 

takto:

1. Místo, datum, čas zahájení a ukončení dražby:
Dražba se koná v sídle dražebníka a to na adrese J. A. Bati 5520, 22. budova areál Svit, Zlín PSČ 760 01, dne
14.července 2017 se zahájením v 10.00 hodin.

Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora.

2. Zápis účastníků dražby:
Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne 14.července 2017 v době od 9.30 hod. do zahájení
dražby.

3. Označení předmětu dražby:
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcely st.p.č. 8659 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rozestavěná budova,
- parcely st.p.č. 1980 – zastavěná plocha a nádvoří,
- parcely st.p.č. 1982/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
- parcely p.č. 3723/26 – ostatní plocha,
- parcely p.č. 3725/1 – ostatní plocha,
vše zapsáno na LV č.  7447,  pro katastrální území  Zlín, obec  Zlín, u Katastrálního úřadu pro  Zlínský kraj,
katastrální pracoviště Zlín.

4. Popis předmětu dražby, stavu v     němž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků s     předmětem
dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby
Předmětem dražby  je  rozestavěná  nemovitost  s  možností  využití  pro  bydlení,  jako  sídlo  firmy,  nebo  jiné
podnikatelské aktivity. Dům s garáží stojí na pozemku st. 8659 o rozloze 705 m2 a je obklopen zahradou p.č.
3723/26  o  rozloze  1300  m2. Rodinný dům je  koncipován v duchu minimalismu za použití  nejkvalitnějších
materiálů. Je celopodsklepený, jeho zastavěná plocha bez garáží je 400 m2. Podzemní velkoprostorové garáže
mají zastavěnou plochu 280 m2 a jsou určeny pro 8 aut  včetně myčky. Garáže mají dostatečnou světlou výšku
pro offroad. Nad celým prostorem garáží je zelená zahrada. Z garáží je vstup do suterénu, kde je pokoj pro hosty
včetně šatny,  koupelny a WC, místnost  pro fitness,  sklady pro  potraviny,  vinotéka,  sauna s WC a sprchou,
žehlírna  se  sušárnou  prádla,  dva  velké  sklady,  technická  místnost  pro  vytápění,  technická  místnost  pro
vzduchotechniku bazénu a zázemí bazénu. 
V 1.  NP je  u vstupu zádveří,  na něž  frontálně  navazuje  prostorná  galeriová  hala  45  m2,  obývací  místnost
cca 100 m2 prosklená přes dvě patra s krbem a výkladcem do bazénové haly, dále šatna, WC s bidetem, kuchyň,
jídelna. Součástí 1. NP je i standartní bezbariérový dvoupokojový byt s koupelnou, WC a kuchyňkou. Z vstupní
galeriové haly je vstup do bazénové haly s vnitřním bazénem s protiproudem. Bazén je dlouhý 11 m a široký na
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dvě plavecké dráhy a lze jej otevřít do zahrady. 2. NP obsahuje chodbu s prosklenou podlahou, dva velké pokoje,
každý cca 40 m2, oba mají koupelnu a WC, dále pokoj s velkou šatnou a velkou koupelnou, sprchovým koutem s
masážními tryskami, bidetem a WC, dále je v tomto podlaží pokoj pro knihovnu nebo pracovnu a obývací pokoj
s krbem. Z tohoto patra vede do suterénu shoz na prádlo. 
Ve 3. NP je velký ateliér cca 100 m2 s kuchyňkou, koupelnou a WC a malým skladem. 
Nad ateliérem je horní terasa, na kterou vede unikátní nerezové schodiště. Z každého patra domu je pohodlný
východ buďto na zahradu nebo na rozlehlé terasy. Téměř všechny dveře jsou navrženy na celou výšku místnosti.
Stejná filozofie je zvolena u oken, která dosahují nadstandardních rozměrů. Všechny střechy domu tvoří terasy.
Celý dům je velmi výjimečný a byl od základů navrhován jako kombinace veřejného a soukromého prostoru.
Terén kolem domu tvoří mírný svah a je připraven k vyrovnání díky vnější opěrné zdi z pohledového betonu. 
Stavba  je  provedena  jako  kombinace  železobetonových  konstrukcí  a  vyzdívek  z  izolačních  pálených  bloků
Wienerberger Porotherm. Fasáda domu je izolována polystyrenem a je použita technologie firmy STO. 
Veškerá střešní izolace je provedena pryžovým systémem firmy Firestone.
Vytápění domu je navrženo tepelným čerpadlem čerpajícím energii ze 4 podzemních vrtů,  každým o hloubce
100  m. Toto  vytápění  je  dostatečně  dimenzováno  pro  celý dům včetně  bazénu.  V celém domě je  použito
podlahové vytápění firmy Rehau. 
Všechna okna včetně vchodových posuvných dveří jsou celohliníková od německé firmy Schuco s povrchovou
úpravou kartáčovaným eloxem. Většinou jsou řešena jako posuvná. Skla s vysokými izolačními parametry byla
dodána firmou AGC. 
V domě je rozvedena elektroinstalace Moeller (tzv. chytrý dům). 
Pro vnitřní rozvody odpadů byly použity trubky ze speciálního materiálu tlumícího zvuk a obaleny pěnou. 
Celková výměra dle LV je 2.514 m2.

Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny
pouze  podle  dostupných  informací  a  navrhovatel  ani  dražebník  za  nesprávnost  takových  údajů  nenesou
odpovědnost.

Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

5. Popis závazků na předmětu dražby váznoucích:
Na dražených nemovitostech váznou tyto právní omezení:
- zástavní právo – pro Sberbank – ve výši 1.500.000,- Kč.
Tento  závazek neovlivňuje cenu předmětu dražby, neboť navrhovatel se zavazuje toto zástavní právo ke dni
dražby zaplatit.

6. Cena předmětu dražby:
Obvyklá  cena  předmětu  dražby  byla  zjištěna  posudkem  znalce,  Ing.  Zdeněk  Kocháň, a  to  na

částku..............................................................................................................................................34.138.630,- Kč;
slovy: třicetčtyřimilionyjednostotřicetosmtisícšestsettřicetkorunčeských.

Zpracovaný znalecký posudek je  k nahlédnutí  v pobočce  dražebníka, DRS IMMO a.s.,  J.  A. Bati  5520,
22.budova areál Svit, 760 01 Zlín, v pracovní dny od 09 do 16 hodin.

7. Nejnižší podání a minimální příhoz:
Dražebník a navrhovatel ujednali, že výše nejnižšího podání bude činit…….........................18.000.000,- Kč;

slovy: osmtnáctmilionůkorunčeských.
Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve výši.……............100.000,- Kč;

slovy: jednostotisíckorunčeských.

8. Dražební jistota
Dražební jistotu stanovuje dražebník ve výši...…………………...………....………….….….2.000.000,- Kč;

slovy: dvamilionykorunčeských
Dražební jistota musí být uhrazena poštovní poukázkou, složením nebo bankovním převodem na bankovní

účet dražebníka č.  177143007/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s, variabilní symbol (VS) =
identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka dražby, specifický symbol = 349, konstantní symbol = 0008, tak
aby nejpozději  do  16  hodiny  pracovního  dne  bezprostředně  předcházejícího  dni  konání  dražby  byla
připsána na účet dražebníka.

Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky,  dle podmínek stanovených  § 14
ZVD.

Platba šekem nebo platební kartou není přípustná.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění této dražební vyhlášky.

Dokladem o složení dražební jistoty je:
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a) potvrzení dražebníka zaslané e-mailovou zprávou uvedenou v přihlašovacích údajích,
b) záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebníka ve výši
nejméně  částky odpovídající  dražební  jistotě,  stanovené  v této  dražební  vyhlášce.  Záruční  listiny musí  být
vystavené bankou se sídlem na území ČR, nebo zahraniční bankou oprávněnou působit na území ČR s minimální
dobou platnosti do 30 dnů ode dne konání dražby, na niž se bankovní záruka vztahuje.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota poukázána dražebníkem
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání dražby a to:
a)  převodem  z účtu  dražebníka  u  banky  ve  prospěch  účtu  u  banky,  který  účastník  dražby  písemně  sdělí
dražebníkovi 
b)  těm  účastníkům,  kteří  se  nestanou  vydražiteli  a  složili  dražební  jistotu  formou  bankovní  záruky,  vrátí
dražebník listiny, prokazující bankovní záruku bez zbytečného odkladu.

9. Prohlídky předmětu dražby:
Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. dne 10.července 2017 (pondělí) v 10.00 hod.
2. dne 11.července 2017 (úterý) v 10.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. parcelou st.p.č. 8659, k.ú. Zlín, obec Zlín.

10. Účast na dražbě:
Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům.
Účastníkem dražby může být i stát.
Účastník  dražby se  může dát  v  dražbě  zastupovat  zástupcem na  základě  písemné  plné  moci  s  úředně

ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby,

na  jejichž  majetek  byl  prohlášen  konkurs  nebo  vůči  nimž  byl  zamítnut  návrh  na  prohlášení  konkursu  pro
nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří
let  od  zrušení  konkursu,  jeho  zamítnutí  pro  nedostatek  majetku  nebo  do  tří  let  od  skončení  opětovného
vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu; nikdo nesmí dražit za ně.
Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a

kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí

dražit za ně.
Účastníci  dražby jsou  před  zahájením dražby povinni  na  vyzvání  dražebníka  nebo  osoby jím písemně

pověřené 
a) doložit svou totožnost platným průkazem totožnosti,
b) v případě právnických osob doložit originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (jiného
rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána)  ne starším tří měsíců, že jsou oprávnění jménem účastníka
jednat,
c) v případě zastoupení na základě plné moci pak i písemnou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem
zmocnitele,
d) doložit  své čestné prohlášení,  že nejsou ve smyslu ustanovení  §  3 zákona č.  26/2000 Sb.,  o  veřejných
dražbách,  osobami vyloučenými z dražby,  v případě  zastoupení  na základě  plné moci  pak  čestné prohlášení
zmocnitele – účastníka dražby, že zmocnitel není ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných
dražbách,  osobou  vyloučenou  z dražby,  pokud  takové  prohlášení  není  součástí  předložené  plné  moci  (vzor
čestného prohlášení je zájemcům k disposici v sídle dražebníka v pracovních dnech v době od 09.00 hod. do
15.00 hod.,  na adrese dražebníka  www.drsimmo.cz (Internet)  a bude rovněž k dispozici při  zápisu účastníků
dražby),
e) dát se zapsat do seznamu účastníků dražby,
f) způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty,
g) po prokázání složení dražební jistoty převzít dražební číslo.

Na základě rozhodnutí dražebníka může být z účasti na dražbě vyloučena osoba, která jakýmkoliv způsobem
narušuje, ovlivňuje či maří průběh veřejné dražby, nerespektuje pokyny licitátora, případně jej ruší při provádění
licitace,  provádí podnikatelskou činnost nesouvisející  s dražbou, nebo jiným způsobem nerespektuje dražební
řád.

Účastník  dražby  bere  zároveň  na  vědomí,  že  v případě  zjištění  jednání  směřujícího  proti  zákonnému
provedení dražby a které vykazuje znaky skutkových podstat trestnému činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 128 a) a 128 c) trestního zákona, se kromě vyloučení z dražby vystavuje současně nebezpečí
trestního stíhání.
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Mimo účastníků dražby a pracovníků příslušného živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj,
pověřených kontrolou dražby, může být dražbě přítomna každá osoba, která zaplatila vstupné ve výši 100,- Kč.
Vybrané vstupné je součástí výtěžku dražby.

11. Úhrada ceny dosažené vydražením:
Vydražitelem složená  dražební  jistota  a  její  příslušenství  se  započítává  vydražiteli  na  cenu  dosaženou

vydražením.
Zbývající  část  ceny  dosažené  vydražením  je  vydražitel  povinen  uhradit  hotovostním  vkladem  nebo

převodním příkazem z účtu vedeného u ČSOB na účet dražebníka v den skončení dražby v případě je-li cena
dosažená vydražením rovna nebo nižší než 200.000,- Kč.

V případě, že cena dosažená vydražením je vyšší než 200.000,- Kč je vydražitel povinen zbývající část ceny
dosažené vydražením uhradit takto:

 do 10 dnů ode dne přidělení příklepu v případě je-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč a
rovna nebo nižší než 500.000,- Kč

 do třiceti  dnů ode dne přidělení příklepu a to v případě,  že cena dosažená vydražením je vyšší než
500.000,- Kč

a to:
a) v hotovosti k rukám dražebníka, v pobočce DRS IMMO a.s., J. A. Bati 5520, 22.budova areál Svit, 760 01

Zlín, po předchozí dohodě.
b) převodem z účtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo  177143007/0300, vedený u Československé

obchodní banky, a.s,  variabilní symbol (VS) = identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka, konstantní
symbol = 0008, specifický symbol = 349; nebo

c) poštovní poukázkou na účet dražebníka číslo 177143007/0300, vedený u Československé obchodní banky,
a.s,  variabilní  symbol (VS) = identifikační číslo  nebo rodné číslo účastníka,  konstantní  symbol = 0008,
specifický symbol = 349.
Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu

dosaženou vydražením v plné  výši  v termínu její  splatnosti  některým ze  způsobů,  uvedených v tomto  bodě.
Dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydražením nelze  uhradit  započtením, platba  směnkou,  šekem nebo  platební  kartou je
nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

Nebude–li  celková cena dosažená vydražením zaplacena,  bude dražba zmařena. Vydražitel,  který zmařil
dražbu, nenabývá vlastnictví k předmětu dražby.

Složená dražební jistota bude použita dražebníkem k úhradě nákladů zmařené dražby, popřípadě nákladů
opakované dražby.

12. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je podle ustanovení § 32 zákona č. 26/2000 Sb., o

veřejných dražbách, 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.
Vydražitel převzetí předmětu dražby potvrdí. Předmět dražby předává vydražiteli za účasti dražebníka bývalý
vlastník – osoba oprávněná podle zvláštních předpisů předmět dražby zcizit. O předání předmětu dražby bude
sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíší dražebník, bývalý vlastník – osoba oprávněná podle
zvláštních předpisů předmět dražby zcizit a vydražitel.

Předání předmětu dražby vydražiteli se uskuteční v místě, kde se předmět dražby nachází a bude zahájeno
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se dražebník dozví, že vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu dražby.

O datu a čase zahájení předání předmětu dražby vydražiteli uvědomí dražebník vydražitele písemně zásilkou
zaslanou do vlastních rukou na adresu vydražitele uvedenou v seznamu účastníků dražby nejméně 7 dnů přede
dnem zahájení předání předmětu dražby, pokud se dražebník a vydražitel po dni nabytí vlastnictví k  předmětu
dražby s vydražitelem nedohodnou jinak.

Veškeré náklady spojené  s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel,  vyjma nadbytečných
nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Náklady spojené s předáním předmětu dražby ve výši 1.500,- Kč  +  příslušná výše  DPH a předpokládané
náklady na cestovné ve výši 1.000,- Kč jsou splatné na účet dražebníka do zahájení předání předmětu dražby.

Vklad vydražených nemovitostí je povinen v souladu s katastrálním zákonem provést vydražitel na vlastní
náklady.

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.
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13. Závěrečná ustanovení
Dražební vyhláška bude zveřejněna v souladu se zákonem 26/2000 Sb. § 20 odst. 3.
V případě,  kdy dojde  ke  změnám v  rozsahu práv  a  závazků  na  předmětu  dražby váznoucích  a  s  ním

spojených, nebo stavu, v němž se předmět dražby nachází dražebník vyhotoví a připojí dodatek ke zveřejněné
dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co se o změnách dozvěděl a takový dodatek zveřejní stejným
způsobem.

Ve Zlíně dne V dne

__________________________ __________________________
             Ing. Jiří Michalčík        Pavla Kadlčková
                za dražebníka za navrhovatele
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