SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

DRAŽEBNÍ ŘÁD
čl. I
Přítomnost na dražbě
1. Účastníky dražby jsou fyzické či právnické osoby, které se prokáží dokladem o své
totožnosti. Dále mohou být přítomny osoby (hosté), kteří projeví zájem.
2. Po dobu konání veřejné dražby jsou v dražební místnosti a přilehlých prostorách
zakázána jakákoliv obchodní jednání spojená s vlastním průběhem veřejné dražby.
3. Přítomní na veřejné dražbě jsou povinni se řídit pokyny organizátora dražby.
4. Provádět zvukový a obrazový záznam z průběhu dražby je oprávněna jen osoba
k tomu pověřená organizátorem veřejné dražby.
5. Z účasti na dražbě může být vyloučen ten, kdo porušuje dražební řád a obecně
platné právní předpisy.
čl. II
Předmět dražby
Předmětem dražby je nepotřebný majetek středisek SSMSK, příspěvkové organizace
uvedený na www.ssmsk.cz v oddíle „Vyřazený majetek“.
čl. III
Dražitelé (účastníci dražby)
1. Dražitelé mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a dále fyzické a právnické osoby
registrované k DPH v některém členském státu EU.
2. Dražitel je povinen při zápisu do dražby prokázat svoji totožnost, u právnických
osob předložit Výpis z obchodního rejstříku a plnou moc opravňující k zastupování
společnosti v dražbě.
3. Dražitel svým podpisem na prezenční listinu u zápisu na příslušnou dražbu
vyjadřuje souhlas s tímto dražebním řádem a potvrzuje tím, že se bude řídit všemi
jeho ustanoveními. V zápisu budou uvedeny následující údaje:
- plný název firmy dražitele nebo jeho jméno a příjmení,
- IČ nebo číslo OP, rodné číslo dražitele,
- telefonní a e-mailový kontakt,
- podpis dražitele nebo jeho právoplatného zástupce.
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čl. IV
Průběh dražby
1. Dražba je zahájena neprodleně
organizátorem dražby.

po veřejně

ohlášeném ukončení

zápisu

2. Licitátor zahajuje dražbu popisem předmětu dražby a oznámením vyvolávací ceny,
která je včetně DPH.
3. Dražitelé po vyzvání činí nabídky zřetelným zvednutím dražebního čísla a vyřčením
jimi nabízené ceny, případně zřetelným zvednutím dražebního čísla akceptují
aktuální nabídku ceny vyřčené licitátorem.
4. Draží se do té doby, pokud dražitelé činí vyšší nabídky.
5. Není-li přes dvojí vyzvání licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě
jednou poslední nabídku a přiklepne předmět dražby dražiteli (vydražiteli), který
učinil nejvyšší nabídku.
6. Licitátor může v průběhu dražby snížit nebo naopak zvýšit výši minimálního
příhozu, který činí 100 Kč.
7. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší,
rozhodne licitátor losem, komu z nich příklep udělí.
8. Udělením příklepu je dražba skončena.
9. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání, stanovené tzv. vyvolávací cenou
pro dražbu jednotlivých předmětů dle Seznamu prodávaného majetku v dražbě,
licitátor dražbu ukončí.
10. Dražitelé jsou povinni odevzdat ihned po skončení dražby, které se zúčastnili,
dražební číslo pořadateli dražby.
čl. V
Vydražitel
1. Vydražitel se stává ten dražitel, který učinil nejvyšší nabídku nebo vyhrál los
dle článku IV. bod 7 a licitátorem je mu přiklepnut předmět dražby.
2. Vydražitel je povinen složit hotově zálohu ve výši 10% z vydražené hodnoty,
minimálně 1.000,00 Kč, maximálně 10.000,00 Kč. V případě, že předmět dražby
byl vydražen za méně než 1.000,00 Kč, vydražitel zaplatí hotově celou částku
v den dražby.
3. Vydražitel je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne konání dražby a zaplatit kupní cenu, případně splnit další náležitosti
dle podmínek.
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4. Vydražitel je povinen doplatit dosaženou kupní cenu nejpozději do 3 dnů
od uzavření kupní smlouvy.
5. V případě zmaření dražby – neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě,
záloha propadá, kupní smlouva pozbývá platnosti a předmět dražby nebude
majitelem vydán.
6. Pokud vydražitel nesplní výše uvedené podmínky, organizátor dražby osloví dalšího
dražitele v pořadí s nabídkou na uzavření kupní smlouvy za cenu, kterou dražitel
nabídl v dražbě.
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