DRAŽEBNÍ ŘÁD
I. Základní ustanovení
1. Tento dražební řád upravuje organizaci a průběh dražby použité zemědělské techniky (dále jen
dražba) realizované společností Oseva Agri Chrudim, a.s. dne 9.4.2019.
II. Předmět dražby
1. Předměty dražby jsou vymezeny dle zveřejněného seznamu zemědělské techniky.
2. Společnost Oseva Agri Chrudim, a.s. si vyhrazuje právo na provedení případných změn
v uvedeném seznamu.
III. Účastníci dražby
1. Účastníci dražby se zapíší do seznamu dražitelů (prezenční listiny), každému bude přiděleno
dražební číslo. Do prezenční listiny se uvede jméno a příjmení (obchodní firma), (IČ), číslo
občanského průkazu, či jiného identifikačního průkazu, a bydliště (sídlo) dražitele. Správnost
zapsaných údajů; jakož i to, že není osobou z dražby vyloučenou a že se seznámil s tímto
dražebním řádem, stvrdí dražitel svým podpisem v prezenční listině. Dražitel je povinen
prokázat se platným průkazem totožnosti. Zápis dražitelů do prezenční listiny proběhne v čase
7:00-9:00 před zahájením dražby.
2. Fyzická osoba může dražit pouze osobně nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce dražitele se
prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí s tím, že podpis zmocnitele musí být
úředně ověřen.
3. Za právnickou osobu draží statutární orgány nebo pověřené osoby, které své oprávnění prokáží
listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena.
4. Dražitelé ani ostatní osoby přítomné na dražebním jednání nesmějí mařit či jakýmkoliv
způsobem ovlivňovat průběh dražby.
IV. Průběh dražby
1. Dražební jednání řídí pan Jiří Novotný.
2. Minimální příhoz činí 1 000,- Kč, u traktorů je stanoven na 5 000,- Kč.
3. Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného
nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený
minimální příhoz. Výše ceny vydražené věci není omezena cenovými předpisy. Nabídka musí
být učiněna ústně, zřetelně a hlasitě se současným zvednutím přiděleného čísla. Dražitelé

jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dražba pokračuje, pokud
dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" činí vyšší podání. Není-li další podání, pan Jiří
Novotný upozorní dražitele, že nebude-li učiněno vyšší podání, udělí po vyzvání slovy "potřetí"
příklep.
4. Příklep bude udělen dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné
nejvyšší podání a nedohodnou-li se dotčení dražitelé jinak, rozhodne pan Jiří Novotný losem,
komu příklep udělí. Stejná podání jsou jen ta podání, která byla učiněna zároveň, tzn. více
dražitelů ve stejnou dobu učinilo shodný návrh.
V. Přechod vlastnictví na vydražitele
1. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené věci po zaplacení nejvyšší podání a převzetí věci, a to
ke dni převzetí věci.
2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. Nebezpečí
škody na předmětu dražby přechází na vydražitele dnem převzetí 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.
3. Vydražitel je povinen po příklepu uzavřít se společností příslušnou kupní smlouvu a nejvyšší
podání uhradit ve sjednané době. Na úhradu nejvyššího podání se započítává složená peněžní
záloha v hotovosti, a to ve výši 10 000,- Kč za 1 kus zemědělské techniky. Zbylou část kupní
ceny je dražitel povinen uhradit na základě vystavené faktury, kterou obdrží dle platebních
podmínek uvedených ve smlouvě.
4. Je-li nejvyšší podání, resp. kupní cena zemědělské techniky ve výši do 10 000,- Kč včetně,
uhradí dražitel tuto částku v hotovosti v den dražby.

V Kočí dne 1.4.2019

