
fin BoNA ELECTA
\JV dražební a realitní společnost .,. Vaše dobrá volba ...

AUKCNI VYHE_ASKA a A21148

Bod 1. označení orqanizátora aukce a navrhovatele
orqanizátor aukce :

BoNA ELECTA s, r,o., IC: 27792609
se sídlem ostrava, Moravské ostrava, Poštovní I794lt7, ?sC 702 00
zapsána v obchodním rejstříku vŤeném Krajským soudem V ostravě, oddíl c, Vložka 51947
jednající jednatelem Vlastimilem štrbavým
WWW.bonaeleďa.cZ, email : strba!ry@bonaelecla.cZ

NaVrhoVatel:
Éor.-gr. xatďina Lukáčová, insolvenčni správkyně, se sídlem Ostrava, Reální r7ll2, PSČ 702 0O, Moravská
ostrava,_ insolvenční správce dluŽníka Daniela Švehly, nar. 11.10. 1976, byiem Týn nad Vltavou, Legií
4r7 , PSC 375 0L

Bod 2. zp&sob provedení aukce:
Aukce proběhne formou e|ektronické aukce prostřednicrvím elektronického dražebního systému na
inierneiové a(irese www.drazby-exekutori,cz

Bod 3, eaháiéní aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 10,5.2021 v 10:00 hod. (od téio chvíle mohou úČastníci aukce
činit podání).

B6d rl, Ukcnčení aukce:
Elektronická aukce bude skončena nejdříve dne 10,5.2021 v 10:30 hod. Aukce se však koná, dokud
účasiníci aukce činí podání, Bude-li v posledních pěti minutách před sianovgným okamŽikem ukonČení
aukce učiněno podání, posunuje se okamžik skončení aukce na okamžik po uplynutí pěti minut od
posiedního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém případě se okamžik skončení
aukce opět posunuje o pět minut, dokud účastníci aukce činí podání.

Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem eleKronických draŽeb úČasiníkovi aukce
zpětně 9otvrženo - podání se objevíon-line v seznamu přijatý,ch podání.

Bod 5, Předřnět aukce

5,1. Cznačení předmětu aukce:
Předmětanr aukce je podíl ve výši 1/6 k nemovib}i,m věcem zapsaným LV Č. 420 u Katastrálního Úřadu pro
jihočeský kraj, katasirálni pracoviště České Budějovice, pro obec Temelín, katastráIní Územi KoČÍn, a to:

- pozemek p.č.St.26 - Zastavěná Dlocha a nádvoří, součáSií tohoto poŽemku je stavba č,p. 31 - bydleni
v části obce kočín,
- pozčmek p.č.6i5 - zahr3da.

5,2. Popis předmětu aukce:
Předmětem aukce je podíl 1/6 k nemovitým věcem * rodinný dŮm a pozemky ve íunkčním celku.
Dům je samostatný, přízemní s volným půdním prostorem, stavebně technický stav odpovídá zanedbané
údržbě. Není podsklepený, Střecha je sedlová s krytinou z pálených taŠek. Na střeŠe jsou viditelné známky
špatného stavu kíoVU, střecha je zvlněná. Dům je dispozičně řešen jako 3+1. V roce 2012 proběhla

rekonstíukce koupelny. Wc je samostatně. Podlahy jsou betonové, jsou pokryté PVC, keramickou dlaŽbou
a kói]erci, obklady jscu keramické. Dům je určen k rekonstrukci . Z inŽenýrských sÍtí je nemovitá věc

napcjena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanaIiza.e. Vytápění domu je Ústřední na tuhá paliva, kotlem,
a kamny, ohřev teplé Vody Zajišťuje bojler. S domem souvisÍ, oplocená Zahrada se studnou, zděnými

hospodářskými budovami. Celková plocha pozemkŮ č]ní 1 088 m2,
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Bližší popis předmětu aukce je obsažen ve znaleckém posudku, ktery' je k dispozici u organjzátora aukce.

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce Znalecká společnost s,r.o., č. ZP-I5436 ze
dne 18.1"2018, podíl na nemovi§ich věcech byl oceněn na částku 90.000,- Kč.

5.3. Údaje o předmětu aukce uvedené v této aukční lyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu aukce a
o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, a
navrhovatel aukce za nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá, Nový vlastník-Vitěz aukce přebírá
nemovitosti, jak stojía leží,

5.4. oprávnění navrhovatele disponovat s nemovitostmi wplYvá z toho, Že navrhovatel je insolvenČním
správcem dlužníků, nemovitbsti jsou řádně zapsány v soupise majetkové podstaty dle zákona Č, 18212006
Sb., insolvenční zákon. Ke zpeněžování aukcí dal pokyn zajištěný věřitel Finanční úřad pro Jihočeský kraj,
Územní pracoviště v Ceských Budějovicích, a to v souladu s §293 Insolvenčního zákona.

5.5. s předmětem aukce jsou spojeny tyto ZáVaZky:

A, závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu aukce

Dle ustanovení insolvenčního zákona č. 182|2006 V platném znění zpeněžením majetkové podstaty Zanikají
v rozsahu. v němž se týkají zpeněženého majetku účinky nařízení r4ikonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky
doručení lryrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady
váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a

včeině závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.
Tyto práva a poznámky budou vymazány z evidencď katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad
práva do katastru nemovitostí, ktení podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí Vítěz
aukce/kupující po nabytí Vlastnictví předměiu aukce a jehož přílohou je potvrzení o Zániku zástavních práV

s úředně ověřeným podpisem navrhovatele aukce.
veške.á za]lšťovaci oráva a břemena váznouci na předmětu aukce jsou zapsána v katastru nemovltostí u
Katastrálního úřadu pro Jíhočeský kraj, katastrální pracoviště ceské Budějovice, pro obec Temelín,
katastrální území Kočín, a to na listu vlastnictví č. 420 (k dispozici u organizátora aukce).

B. Omezenl které zpeněžením předmětu aukce nezaniknou

- nejsou

5,6, Další oodstatné okolnosti o předmětu aukce:
Nemovité věci nebude navrhovatel vyklízet, nemovité věci přejdou na nového vlastníka-Vítěze aukce, jak
stoji a leží.

ft3,1,9;,ffiiffi#Hr0,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých).

Bod 7, Minimá|ní příhoz:
tVinimální přínozěitanowie v souladu se sm|ouvou o provedení aukce na částku 2.0OO,- Kč

Bod 8, Aukční jistota
AukČní jistota byla stanovena na Částku 20.000,- KČ (slovy: dvacet tisíc korun Českých) a musí b,ýt

uhrazena 3 dny před zahájením aukce, a to bankovním převodem nebo vk|adem na účet organizátora
aukce
č.ú. 3435960389/0800, vedený u České spořitelny, a.s, .Jako variabilní svmbol bude uvedeno:

. IČ u právnických' osob

. rodné číslo u osob fyzických

. datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno
]ako speciflcký symbo| se uvede číslo aukce bez písmene,,A', tj. 21148.

K platbě na účet organizátora aukce bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením
aukce prokázáno, že platba na účet organizátora aukce také došla,

Aukčníjistotu nelze Uhradit šekem ani platební kartou,

^ukční 
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Lhůta pro úhradu aukčníjistoty začíná dnem zveřejnění aukční vyhlášky na Centrální adrese a končí 3 dny
před zahájením aukce,

Pokud by složení aukčníjistoty nebylo provedeno zpŮsobem vylučujícím jakékoliV pochybnosti, či
s dostatečným předstihem před zahájením aukce, Vystavuje se zálemce o účast v aukci riziku, že nebude
k aukci připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v aukci způsob a jemu odpovídající
nejzazší termín složení aukčníjistoty s organizátorem dražby V dostatečném předstihu konzultovat.

Složená aukční jistota je účastníkům aukce, vrácena neprodleně po skončení aukce stejným způsobem,
jakým byla složena to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne skončení aukce,
resp. do 5 pracovních dnů.ode dne udělení pokynu navrhovate|e k upuštění od aukce, a to:

- účastníkovi aukce, kťeryi se nestal Vítězem aukce, a to do tří pracovních dnů ode dne konání aukce;
- pókud bylo od aukce upuštěno, a to do tří pracovních dnů ode dne upuštění od aukce;
- pokud Navrhovatel aukce nevyužil svého práva uzavřít Kupní smlouvu dle odst, 11.2. této AUkční
vyhlášky, a tó do 5 pracovních dnů ode dne prohláŠení Navrhovatele aukce doručené organizátorovi aukce,
že neuzavře s Vitězem aukce Kupní smlouvu
- po marném uplynutí opční lhůty dle odsi. 11.4, této Aukční vyh|ášky.
- aukčníjistota propadá ve prospěch organizátora aukce jako smluvní pokuta za porušení povinností Ví|ěze
aukce, kteryi tuto Aukci Zmařil tím, že nesplni| některou ze svých povinností uvedených V odst. 11.3. této
Aukční vyhlášky, zejména pak v případé, že neuzavřel kupní smlouvu s navrhovatelem aukce.

AuKčníjistota se započítává Vítězi aukce na cenu dosaženou v aukci.

Bod 9. ReGistrace účastníků aukce
Aukce se může účastnit pouze ten, kdo zaplaiil aukční jisiotu a je účastníkem aukce probíhající na portálu
WWW,drazby-exekutori.cZ, kde prokáže svoji totožnost.

Aukce se nesmí jako účastník aukce účastnit povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiženy nemovitosii dosud ve společném jmění manželů) a účastník aukce, který
nezaplatii nejvyšší podání v předchozí dražbě, jakož isoudci, Zaměstnanci soudů, soudní exekutoři,
zaměstnanci soudních exekutofů, a ti, jimž v nab,r.tí věci brání zvIáštní právní předpis, K aukci musí být
účastník aukce přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

Účasinikem aukce se může stát každá fyzická nebo právnická bscba, která prgvede základní registraci na
dražebním portá|u www.drazby-exekutori.cz a prokáže svÓji totožnost odesláním reoisti-ačního formuláře
umístěného WWW.Cji-azby-exekutorj.cZ/registrace zpŮsobem tam uvedeným provozovateli dražebního
poftálu" Účastník aukce je povinen Vyplnit V registračním formulářj Všechny povinné údaje, jinak mu
neoude umožněno registraci doKončit. Učastník aUkce je povinen V registračním formulář! uvést pravdivé a
aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí, V případě,
že po provedení registíace dojde k jakékoli změně v údajích uveciených v registračním formuláři, l'e
účastník aukce povinen ioto oznárnit píovozovateli draŽebního pottálu" Provozovatel dražebního portálu
zajistí, aby byl registrační formulář V elektronické podobě Uložen v uživatelském účtu účastníka auxce a

přístupný všem uiivatelům k jejichž aukcím se účastník aukce přihlásí, Účastník aukce je povinen si při
íegistraci zvolit uživatelské jméno, pod kterym se bude elektronických aukcí účastnit pod statusern
účastníka aukce či dražiiele, Uživatel je povinen zdržei se užívání jakýchkoliv hanli\^ich, urážlirnich či
vulgárních označení, v opačném případě je admin]sirátcr oprávněn podle svého uvážení bud' r,egistraci
uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo znrěnii jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, která má v úmyslu se aukce účastnit jako účastník aukce a předmět aukce nabl^ do
svého lný,lučného Vlastnictví, platí, že je povinna Vyplnit registrační formulář označený ,,f{ZICK^ osoBA' e
tento opaiřit s\^im podpisem s úřecnírn ověřením a doručit jedním z níže uveciených způscbů provozovateii
dražebního portálu.

Pro í7zické osoby, které mají v úmyslu se aukce účastnit jako společní dražitelé a nablit předmět aukce do
podílového spoluV!astnictv| jsou povinni Vyplnit registraČní formulář oznaČený ,,SPoLUVLASTNICK1 PoDil'
v němž uvedou zejména, v jakém porněru jim má blh uoěien příklep a ktery ze sDoleČných účastníku aukce
je oprávněn i Jménem ostatních účastníku aukce činit podání a tento všichni oDatřit s\41,mi úředně
ověřenými podpisy a doručii jedním z níže uvedených způsobů pr:ovozovateli díažebního poítálu.

pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se aukce účasinit jako společní úČastníci aukce - manželé a předmět
aukcá nabýt ao společnéhďjmění manželů, jsou povinni Wplnit legistrační formulář označený ,,SPOLEČNÉ
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JN]ĚNí MANžELů,, v němž uvedou, kteni, z manželů bude jménem manželů činit podání a tentc oba oPatřit

s,/ým úředně ověřeným podpisem a doručjt provozovateli dražebního portálu,
piá pů*i.tou osonu, rteri má v úmyslu se aukce účastnit a_ předmět aukce nab}h do svého iný,lučného

vlasinictví, platí, že je povinna prostiednictvím svého statutárního zásJupg9 r_le!9][]e. osoby, iterá je

opráuněna ia piáuniátou osobou jednat, Wplnit formulář označený ,,pRAVNICKA oSoBA,, v němž osoba,

t<iárá iormu|ář'uyplňuje, označí, z lakého titulu l.ypl,ivá její oprávnění jednat za právnickou osoiou a tento

"pitrit,"v," 
t;écně ověřen,inl pódpiru, a spoiu s ověřeným. aktuálním r4i,pisem z obchodního rejstřiku

dcručit jeáním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního pořtálu,

pro právnickou osobu. která má v úmyslu se aukce Účastnit jako společný účastník aukce s jiným

účastníkem aukce, platí přiměřeně předchozí ustanovení.

pro .učastníka aukce, kteq7 má v úmysiu se zúčastnit aukce a svědčí mu předkupní právo k _předmětu
uu-ti",lu rrouin"n tuio skutečnost proiázat způsobem stanoveným níže. Za prokázání předkupního práva,

nelze-li tulo skutečnost zjistit ze spisu souáního exekutora, se považuje zejména ,doručení aktuálního

uripiru riii, uliitniauí, či oiiginátu n"bo úřuoně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní právo vypl,ývá.

Bod 10, 0des!ání reqistračního formuláře
ÚŘ;íkffiručívyplněnýřegistračníformulářprovozovatelídražebního
portálu jedním z následujících způsobů:
a; negiitrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředné ověřit a

náchá listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí

provozovaleli dražebního pořiálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce,com,

[) negisi-atnl formulář převede ác formátu .pdf, dokument opaiří srnim zaručeným elektronickým

p|opisém a v této formé ho doručí, je-tl to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové

schránky:dbdfdti.
c) Regisirační formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož aukce má v Úmyslu se ÚČastnit_a souČasně

"i" ňr"rázá svoji totožno5t platným osobním doklacjem. protoko| předá uživateli, Keď ho doručí do daiové

schránky provožovatele poňálu převedený autorizovanou konvezí do elektronické podoby.

Ývprnéný 
'registrainí formulář musí být áoručen píovozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodin Před

zahájením aukce,
způsob informování o postupu při aukci a odkaz na internetové stránky, na ktelich je tento postup

^i"Ě.er, 
způsob aukce, způsob registrace účastnítů aukce iveřejnosti a postup při aukci je zveřejněn na

interneiové adrese: http://WWW.drazby-exekutori.czlnapoveda,aspx

Bod 1!.. VÝběr neivhodněiší nabídky a hodnotící kritéria:

!.í..1. Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejlryšší nabídnutá kupní cena,

Navrhovatet aukce může rozhódnout, Že nejvyšší podaná nabídka není dostateČná a vyhrazuje si Právo

v iakovém případě kupní smlouvu s účasiníkem aukce, který nejlyšší nabídku !Činil, neUZaVřít. V tomto

případě je organizátor aukce povinen na základě pokynu navrhovatele vrátii vítězi aukce vše, co doposud

i"'l"r,o Úr"t u rámci aukce složil, a to bez zbytečného odkladu. Navrhovatel je oprávněn k_dykoliv od aukce

u|ustit, V takovém případě je organizátor aukce povinen vyrozumět o upuštění od aukce vŠechnY ÚČastníkY

u|Ři" á pŇupouut'způsooém uiedeným pro vrácení aukčníjistoiy a uhrazené ceny či její části dosaŽené

V al lk.i.

1r.,2, vyrozumění o rrýsledku aukce:
vítěz auŘce bude vyrozuměn organizáiorem aukce e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o tonr, Zda

navrhovatei akcep,ůje;eho nabildku, nejpozději do 5 pracovních dní od okamžiku, kdy organizátor aukce

obdrží písemné sianovisko navrhovatele aukce k výsledku soutěžního kola aukce,

11.3, l-hůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Áukiní jrstota se započítává vřězi ná cenu dosaženou v aukci. cenu dosaženou v aukci je Vítěz povinen

"ňiuait'"" 
ir.,tte nejpozději do 20 dnů od konání aukce. Úhradu ceny dosažené v aukci Vítěz aukce provede

bankovním ořevodóm či vkladem v hotovosti na bankovní účet organizátora aukce č.ú, 3435960389/0800,

""J""v 
.., čáske spořitelny. při úhradě uvede Vítěz aukce variabilní symbol ,,rodné ČÍslo" VÍtěze aukce, jako

fyzické osoby nebo,,IČ'Vítěze aukce, jako právnické osoby. 
.

Ňeuhradí-li ýítěz aukce cenu dosaženóu v aukci ve stanoveném termínu a to do 20 dnů od konání aukce je

povlnen unradit organizátorovi aukce smluvní pokutu ve rniši aukční jistoty. smluvní pokuta je. splatná dne

Iiii"Ju:řino po dri, v němž marně uplynula lhůta pío úhradu ceny dosažené v aukci. organizétor aukce je

"pia""É" 
j"oňo.traÁně započíst pohledávku Vítěze aukce na vrácení aukčníjistoty Za or9anizáiorem aukce
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oproti pohledáVce organizátora aukce za Vítězem aukce na úhradu smluvní pokuty Za nedoplacení Vítězné
ceny dosažené v aukci ve stanoveném termínu. Neuhrazením ceny dosažené v aukci Vitěz aukce taktéž
ztrácí právo na uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě by bylo na Vítěze aukce převedeno vlastnické
právo k předmětu aukce,
11.4. Navrhovatel aukce má práVo uzavřit s Vítězem aukce Kupní smlouvu na nemovitost, kde prodávající
je Navrhovatel aukce a kupující je Vítěz aukce, kde předmětem této Kupní smlouvy na nemovitost je
Předmět aukce s kupní cenou ve lýši Nejvyšší nabídky (dále jen "Kupní smlouva"), kde toto právo musí blit
Uplatněno Navíhovatelem aukce do 30 dnŮ ode dne konání Aukce (dále jen ,,opční lhůtď'). obsahem Kupní
smlouuý bude ujednání dle §1918 občanského zákoníku, Že VíĚz aukce jako kupující kupuje Předmět
aukce, jak stojí a leží ve stavu jakém se nachází,
11.5. Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovatele aukce nedoručí Vítězi aukce v Opční lhůtě Výzvu,
potom Vitěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navíhovatelem Kupní smlouvu.
11.6. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzavřít Kupní smlouvu s Vítězem aukce.
1,r,7:Piedán! předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené kupní smlouvy na náklady Vítěze aukce.
11.8. Pokud oíganizátor aukce jménem Navrhovatele aukce doruČí VÍtězi aukce v opČní |hŮtě výzvu
Navrhovatele k uzavření Kupní smlouvy (dále jen ,,Výzva"), je Vítěz aukce povinen Ve lhůtě do 14 dnů po
obdržení Výzvy uzavřít Kupní smlouvu,

l
Bod t 2. prohlídka předmětu aukce
12.1. Prohlídka předměiu aukce se nekoná.

Bod 13, Předání předmětu aukce
13.1. Orgónizátor aukce předá předmět aukce Vítězi aukce nejpozději do 15 píacovních dnů po uhrazení
ceny a podpisu kupní smlouvy, nebude-li písemně dohodnuto jinak. O předání a převzetí nemovitostí bude
sepsán předávací protokol.

13,2. Dle informací navrhovatele předmětu aukce neni uzavřena nájemní smlouva.

13.3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese Vítěz aukce.

13.4, Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází na Vítěze aukce dnem předání předmětu aukce, qiž
den přechází na Vítěze aukce odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce.

u .b. 1Si:,i_l.: dne:?.?: §:_ .2021 y Qittvu ^ ..an" _|.L.3._.!._....zazt

Aukčni Vyhláška č. A2l l48
Slrl}na 5 (celkem j)


