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CREOO REALCROUP

DRAŽEBNÍ vyHrÁŠre

o pRovEDENí EtpxrnoNrcrr nnažny
BYTU 3+1 v osonNÍl,t VLASTNICTVÍ, rnNo - srŘEo
č.;., zrostsr

vyHrÁšENíonežsy
Touto ,,Dražebni vyhláškou" se r,yhlašuje konání elektronické dobrovolné dražby (dále také ,,aukce"
nebo,,dražba") dle ust. § 1746 odst.2 aust, §1,777 Občanského zákoníku. Dražba není prováděna podle
zákona č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách. Dražba se koná elektronicky prostřednictvím dražebního
systému na internetové adrese www.credoreal,cz.

DRAZEBNIK NAVRHOVATEL

II.

Dražebník:
CREDO REAL GROUP

a.s., IČ: 241 98 005,

PSČ 664 48,
zastoupená Michaelou ŠopíkMackovou, předsedkyní představenstva
se sídlem Morava ny, Lluční37513,

tel.: 602 583 853, e-mail: drazby@credoreal.cz

Navrhovatel (vlastník):
Jana Tulisová, RČ : 555477 12668,
trvale bytem Pellicova ó31l7a, ó02
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SPECIFIKACE NEMOVITOSTI

Označenípředrnětu dražby:
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Popis předmětu dražby:
a zároveň velmi prostorného bytu v osobnim
Jea].,a se elektronickou dražbu krásného, cihlového
je v bezprostřední
vlastnictví na ulici Veveří v Brně. Byiový dům, kde se bytová jednotka nachází
Byt prošel
blízkosti sousedícího parku, Byt je vhodný k bydlení, ale i jako investice do budoucna,
radiátory
rozsáhlou rekonstrukcí, a to zejména výměny původních topení WAF na topení úsiředni
parket,
oken,
pomocí plynového kotle, který se nachází přímo v bytě, Dále došlo k renovaci
WC, V bytě
interiérových dveří. Byla zde r,rybudována nová koupelna s rohovou vanou, samostatné
jsou i dvě komory. Bytová jednotka má samostatné a velmi prostorné pokoje,

bytu Vám
Byt je ke dni dražby podnajímán s výpovědní lhůtou tři měsíce, Smlouvu o podnájmu
k nahlédnutí zašleme na vyžádání emailem.

Celková užitná plocha bytu ie cca 121m2. Obytná plocha bytu ie cca 89,5 m2,

a závazk.& na
Dražebníkupozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv
předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných iníormací,
DledostupnýchinformacínanemovitostineváznežádnézástavníprávoanizávazkymimoSmlouvuo
podnájmu byiu výše specifikovanou.
tel,:
Podrobněiší iníormace získáte u společnosti CREDO REAL GROUP a,s" www,credoreal,cz
602 583 853, 549 25 02 48, e-mail: drazby@credoreal,cz,

dražby a o práoech a
Údaje a Dražebníuyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu staau předmětu
Naarhollatel
záaazcích na předmětu dražby uáznoucích, jsou uaedeny pouze podle dostupných ínt'ormací.
aěcnému
práay
odpoaídající
zatíženy
neodpouídá za llatly předruětu dražby. l Draženénelnolité aěcí nejsou
prodejem
nemoaítých
by
břemeni, tlýměnku, nájemnímu práai, pachtouníxtu práuu, předkupnimu ptáuu, kteté
na příslušúm
nezapsatú
rlady
prázlní
neuázttou
dražby
aěcí nezaniklo. Dle prohlášení naarhol)atele na předlnětu
uplatniť aůčipředmětu dražby jakékoli práao, jímžby byl
u jeho užíuání,
aydražítel omezen ue aýkortu alastnického práoa a a nakládání s předmětem dražby a

Iistu ulastltictaí, nebo že by třetí

osoba byla opróuněna

Dle dostupných informací na nemovitosti nevázne žádné zástavní právo ani závazky,

DraŽebník upozorňuje na skutečnost, že mohou být vydána usneseni soudu o nařízeni výkonu
rozhodnutí prodejem nemovitostí, usnesení soudu o nařízení exekuce a také mohou být vydány
exekuČni příkazy k prodeji nemovitosti, které jsou zahrnuty do předmětu této dT ažby, a záznam o tomto
múžebÝt evidován katastíálním úřadern na dotčenémlisu vlastnictví. Tato usnesení a exekuce se
nedotknou případného vydražitele, je však nutno blát v úvahu, že k výmazu těchto poznámek z
evidence Katastrálrrího úřadu můžedojít se značnou časovou prodlevou.
DraŽebník upozoíňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na
předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

IV.

proh]ídkv oředmětu isou organizovánv, a to:
22. čewence 2021v 16 hodin
27 .

PROHLÍDKY

července 2027 v 16 hodin

Pokud máte zájem o prohlídkt1 je zapotřebí se na ni předem obiednat na telefonním čísle722 455 455.

V.

CENAPŘEDMĚruonaŽBy AMÍsTo KONÁNÍ DRAŽBY

Mistem konáni dr úb y i e w ww.c ted,ot eal.czl & azby l
Den konání dtaŽby se stanovu;'e na 2. srpna 2021. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením
licitátora, a to ve 13,00 hod. Ukončenídržby bude nejdříve za 60 minut.
Elektronická dražba 1e zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí v elektlonickém
dražebním systému.
]e na ní možnévstouDit tím že:

- do příkazového řádku internetového prohlížečezadáte adresu dražby;
Jrttps://www.cred oreal.czldrazbyl503382-elektronicka-drazba-krasneho-cihloveho-bytu-ov-3-1-sbalkonem,o-cp-121-nr2-v-zadalre-lokalite-brno-stred/

Podnrínky pro účastv elektronické dražbě:
- registrace na webovém portálu www.credoreal.cz

uzavření smlouvy o uživatelském účtu
- složenídražebníjistoty
-

'

Tato aukce se bude konat s anglickým způsobem licitace.
Jedná se o zpŮsob prodeje, u kterého účastnícičinínabidky jen směrem nahoru, přičemž každá další
nabídka musí být vyŠŠÍ
než nabídka předchozí. Účastník, kierý učinínejvyššínabídku, získá právo k
Předmětu aukce za tuto cenu uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní nebo Smlouvu
kupnÍ, a to Za tam uvedených podmínek.
Vyvolávací cena je 5.900.000, - Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000, - Kč.
Účastníci aukce činísvá podánív korunách českých.
Cena předmětu dražby:
Cena Předmětu dražby byla zjištěna na záktadě Odborného vyiádření, které vypracovala společnost
CREDO REAL GROUP a.s. dne 12. dubna 2021 a ocenila předmět dražby na částku v místě a čase
obvyklou, a to na 8.750.000, -Kč.

Zahájení aukce bude dne 2. srpna 2021 ve 13:00 hodin.
3

Licitace bude trvat minimálně ó0 minut. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních dvou
minutách před stanoveným okamžikem ukončeníaukce učiněno podání, má se za to, Že dlaŽitelé stále
činípodání a okamžik ukončenílicitace se posouvá o dvě minuty od okamžiku uČiněnípodánÍ, Budouti poté činěna dalšípodání, postup dle předcházející věty se opakuje. uplynouJi od posledního
učiněnéhopodání dvě minuty, aniž by bylo učiněno dalšípodání má se za to, že díaŽiteléjiŽ neČiní
podání a licitace končí.

VI.

JISToTA

Dražebníiistota byla stanoyena na částku 100.000, - Kč a musí být uhrazena nejpozději den před
konáním dražby, tr. do 1. sřpna 2021, a to následovně:
1. bankovním převodem na účetdražebníka č.ú.23333494110600, vedený u Moneta Money bank, a.s.,
variabilní symbol; rodné čísto(v případě, že účastníkemdražby je fyzická osoba) nebo Ič (v případě,
že účastnikemdtažby je právnická osoba). Specifický symbol: (ID dražby). Dražebníjistota ie
uhrazena v okamžiku připsání částky na účetdražebníka,dokladem o sloŽení je bankou potvrzený
výpis z bankovního účtudlažitele potvrzulící, že z něj byla odepsána částka odpovídajícívýŠi
dražebníjistoty ve prospěch dražebníka,
na účetdražebníka ě.ú. 23333494110600, vedený u Moneta Money bank, a,s.,
rodné číslo(v případě, že účastníkemdražby 1e fyzická osoba) nebo Ič (v případě, že účastníkem
dražby je právnická osoba). specifický symbol: (ID dražby), dokladem o složeníje bankou potvrzený

2. hotovostním vkladem

pokladní doklad potvrzující složeníčástky odpovídajícívýši dražebníjistoty ve prospěch
dražebníka,

3. V hotovosti k rukám dražebníkana adrese Moravany, Luční37513 (po předchozí domluvě),
dokladem o složenídražebníjistoty

je

příjmový pokladní doklad,

4. Vrácení d ražební jistot;;

Dražebníjistota se úspěšnémuvydražiteli nezapočítá na cenu dosaŽenou vydraŽením. UČastnikŮm
dražby, kteří se nestanou vydražiteli a s]ožili dražební iistotu na úče!se vrací draŽební jistota
bankovním převodem na účet,z kterého dražebníkjistotu obdížel, případně na úČet,který úČastník
uvedl v registračním{ormuláři při registraci, a to do deseti placovních dnů ode dne konání draŽbY,

Zastupováni účastníkadražby:
účastníkdražby se můžedát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemnéplné moci s Úředně
ověřeným pod p isem Zmocnitele.

Vil. DOPLACENÍKUPNÍCENY

Výběl neivhodněiší nabídky a hodnotící kíitéria:
Hodnotícímkritériem nejvhodnější nabídky je nejvyššířádně a včas nabídnutá kupní cena. ÚČastník,
který nabídne v průběhu elektronické dražby nejvyššínabídku, se stává vydraŽitelem/kupujícím.
Vydražitel bude vyrozuměn dražebníkemo tom, že učinil nejvyššínabídku a stal se budoucím
nabyvatelem předmětu dražby, a o tom, že navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to nejpozději do 5
pracovních dní od konání dražby.

Navrhovatel této aukce můžerozhodnout, že nejvyššípodaná nabídka není dostateČná a vyhrazuje si
právo v takovém případě kupní smlouvu s účastníkem,který nejvyššínabídku uČinil, neuzavřít. V
tomto případě je dražebník poÝinen na základě ýokynu navrhovatele vráiit vítězi vŠe,co doposud na
jeho účetv rámci této aukce složil, a to bez zbytečného odkladu, Navrhovatel je oprávněn kdykoliv od
této aukce upustit. V iakovém případě je dražebník povinen vyrozumět o upuŠtěníod aukce vŠechny
účástníkya postupovat způsobem uvedenýrn pro vrácení dražebníjistoty a uhrazené ceny Čijejí Části
dosaženév aukci.

Úhrada kupní ceny a nákladú na dražbu:

část nákladů Držby hradí rydražitel/kupuiící,a to ve výši dražební,istoty. Na kupní cenu (cenu
dosaženou vydražením) se tak nezapočítává dražebníiistota a kupní cenu (cenu dosaženou
vydražením) musí vydražitel/kupující uhradit v plné výši, a to bankovním převodem na účet
navrhovatele vedený u Moneta Money bank, a.s., čísloúčíuz33334s4-!,l0600, variabilní symbol: rodné
číslovydražitele jako fyzické osoby, nebo ,,IČ" vydražitele jako právnické osoby, a to ve lhůtě
nejpozděii do 30 dnů od data konání dražby. pokud vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením
\re stano.r"né lhůiě, je dražba zmařena a dlažebníiisiota složená i,rydražitelem se použije na náklady
ptávo
zmaŤené dražby. Neuhrazením ceny dosaženévydraženímdo stanovené lhůty vydražltel zt' áci
na uzavření realizačnísmlouvy, na jejímžzákladě by bylo na něj převedeno právo k předmětu dražby.

Lhůta přo uzavření kupní smlouvy:

případě, že vydražíte|uhradí cenu dosaženou vydražením řádně a včas, bude vyzván do 7
pracovních dnů navrhovatelem k vyzvednutí kupní smlouvy, jejížnávrh je přílohou této Dlažební
je
vyhlášky, s doplněnou částíkupní ceny, která se rovná jeho nabídce v dražbá tuto kupní smlou|u
ověřen,
povinen podepsat v pěti vyhotoveních, přičemžpodpis na jednom vyhotovení musí být úředně
a všechna vyhotovení podepsané kupní smlouvy doručit zpět navrhovaieli nejpozději do 7 pracovních
dnů následujících po dni, kdy si kupní smlouvu vyzvedl. Poté bude kupní smlouva podepsána ze stranv

v

naVIhoVa|ele.

Návrh na vklad vlastnického práva:
Návrh na vklad vlasinického práva k předmětu dražby ve prospěch vydražitele/kupujícího na příslušný
katastr nemovitostí podal'í společně navrhovatel a vydražitel/kupuiící(pokud se nedohodnou jinak), a
to za předpokladu řádně uhrazené celé kupní ceny na účetnavrhovatele vedený u Moneta Money bank,
a.s. čísloúčt:tt23339494110600. Vydražitel/kupujícínese náklady na poplatek za provedení tohoto
návrhu na vklad.
Předání a převzetí předmětu dražby:
Dražebník zajistí předání předmětu d ružby vydražite\ilkupujícímu nejpozději do

pracovních dnů od
předložení výpisu z katastru nemovitostí prokazujícíhonabytí výlučnéhovlastnického práva
vydražitele/kupujícíhok předmětu dražby. o předání bude pořízen písemný protokol, který dražebník
15

zašle navrhovate]i.

vydražitel můžeprovést úhradu ceny dosaženévydraženímbankovním převodem ve prospěch účtu
_
dražebníka č.ú.z33334g4Lt0600 (variabilní symbol: v případě, že vydražitelem ie fyzická osoba číslo
jednací dražby, právnická osoba - IČ), nebo poštovnípoukázkou.
vydražitel,e povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v telmínu iejí splatnosti.
Cenu dosaženou rTdtažením nelze uhradit započtením,tovněž platba směnkou je nepřípustná.

VIII. REGISTRACE

ZPůsoB REGISTRACE úč,q.srNlírů

účasinitelektronické dražby se můžeúčastnitkaždá fyzická i právnická osoba (zájemce), která se
registruie v elektronickém dražebním systému na inteínetovéadrese www.credoreal.cz (dále jen
,,elektronický dražebnísystém www.credoreal.cz"), uzavře smlouvu

o

Uživatelském účtu,jejížsoučástí

je i ověření totožnosti, k této elektronické dražbě se v elektronickém draŽebním systému

www,credoreal.cz přihlásí, a na účetdražebníkazaplatí dražebníjistofu ve výŠistanovené touto
dražebnívyh láškou.
základní informace a pokyny k re8istlaci dražitelův elektronickém dražebnímsystému
www.credoreal.cz jsou k dispozici na internetové adrese www.credoreal.cz/drazby v sekci
,,Registrace", v průběhu registračníhoprocesu.

Registrovat se můžeZáiemce V elektíonickémdražebnímsystému www.cíedoreal.cz. Po provedení
úplnéregistrace je mu v sekci ,,můj účet"vygenerován Registrační formulái který ie poiřeba podepsat,
úÝedně ověřit a doručit k dražebníkovi.Právnická osoba dokládá svou totožnost rovněŽ platným,
úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. územně samosprávné celky jsou povirrny dokládat
rozhodnutí zastupitelstva o účastiv dražbě v zastoupení jejich zástupcem.
podpis na registračnímformuláři musí být úředně ověřen. v případě právnické osoby, obce, vyššího
územně samosprávného celku nebo státu musí být doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou
uvedenou V ust. 21, 21,a a 2-1b o.s.ř., jejížoprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně
§

ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena,

Povinnosti související s AML:

x.

oSTATNI

Dražebník i účastnícidražby jsou povinni plnit veškerésvé případné povinnosti vyplývajícíze zákona
č. 253i2008 Sb., o někierých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné Činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen,,AML zákon"). účastnícidražby zejména berou na vědomí, že
dražebníkse ve vztahu k plnění této smlouvy považuje Za tzY. povinnou osobou ve smyslu AML
zákona.

účastnícidražby dáIe berou na vědomí, že pokud dražebníkprovedl pouze jejich zjednodušenou
identifikaci a kontrolu dle § 13 odst.2 písm. c) AML zákona, a vyjdeJi kdykoli v průběhu dražby najevo,
že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly klienta d]e

výše uvedeného ustanovení (zejména v případě, že hodnota Předmětu dražby bude vyššínež zákorrný
limit stanovený v AML zákoně (v současnédobě 15.000 EUR), je dražebníkoprávněn a povinen píovést
dražby v plném rozsahu dle § 8 až 12 AML zákona. ÚČastnícidraŽby
identifikaci a kontrolu účastníků
jsou v takovém případě bezodkladně po doručeni výzvy povinni poskyinout dražebníkoviveškerou
potřebnou součinnost, zejména jsou povinni poskytnout dražebníkovi doklady prokazující jejich
skutečného majitele (v případě právnické osoby) a/nebo se dostavit na místo urČenédraŽebníkem za
účelemprovedení identifikace.

Účastníci dražby berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce bude
považováno za podstatné porušeníjejich povinností a můžebýt považováno za pod,ezíe|ý obchod ve
imyslu AML zákona se všemi důsledky z toho plynoucími (zejména oznámení podezřelého obchodu
Finančnímu analyiickému úřadu).

V Moravanech dne 19. července 2021

cRlDo REA! GRouP ..r.
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Dražebník
Michaela ŠopíkMacková
předsedkyně představenstva

lUpI,

Navrhovate]
Hana TuIisová

