L, Dtažební a.S.

Mozartova619127,460
01 Liberec
Tel.:485107807,602289812
E-mail: hoffinann@1drazebni.cz' www.1drazební.
cz

m.
1. Dražebuí

Dražebníwhláška č.01210112018

vEŘEJNÉ oŘaŽBY DoBRovoLNÉ
konanédle ákon a č,.26|2000Sb.

1. Dražebník:1.Dražební,
a.s.,IČo:25 4t 98 46,Hvězdná49l'Liberec1,PSČ 46001
kancelář- Liberec, Mozartor.a67912|,PSC 460 01,tel. 602289812
2. Navrhovatel dražby: KOPPA, v.o.s.IČ::5428578,se sídlemMozartova67912|,Liberec,
insolvenční
správcedluŽníka
GSCeP, a.s.'se sídlemRohanské
nábřeží
678129,186
00 Praha,
IČ:281 87 555 zastoupený
Mgr. krg.MartinemPintou_ společníkem
KoPPA' v.o.S.
3. Předmět dražbyz
Předmětem dražbyje movitá věc - 28 000 tun rubaniny.
4. Popis předmětu dražby:
Předmět ďrůby se nachání v areálu st.ítníhopodniku DIAMO dolu RoŽná I, na tzv.
hlušinovémodvalu. Tento odval se nacháí na pozemku v katastrálním územíRoŽná, parc. č.
143619,vše zapsáno na LV č,.|77 _ majitelem pozemku je DIAMo' S. P., odštěpnýzávod
GEAM dolní RoŽínka. S majitelem pozemh.r si r,ydražiteldohodne způsob a termín odvozu
předmětu ďražby'Veškeqi materiá|, kter.r.opouštíareál dolu RoŽná I, musí b;it dozimetrický
proměřen. Státní podnik DIAMO je připrar.en se zájemci o rubaninu a případně s jejím
nabyvatelem projednat podmínky, za kter1.ch by státní podnik DIAMO byl připraven
dozimetrickou kontrolu provést bezplatně 1např. otázka efektivního plránovráníodvozu a
proměřování rubaniny, mnoŽství rubanin1..apod.). Za tímto účelemje možnékontaktovat
zástupce státníhopodniku DIAMO na e-mailovéadrese:theczko@deloittece.com. Nakládka,
dozimetricképroměřenía odvoz rubanin1.nenísoučástíkupď ceny _ vydraŽitel si zajistína
sl e nákla.11
Téžbarubaniny byla reďizována trhacíprací' a proto odtěženárubanina je různékusovitosti v
řádu několika milimetru aŽ desítek cm (20 až 30 cm). MnoŽství rubaniny je odhadnuto, a
vychazí z objemu provedených razících prací dle propočtůstátního podniku DIAMO.
Rubanina není tvořena výluěně Žulou (granitem). ale v rámci pruzkumných prací jsou
zastiženéhorniny převáŽně metamorfovanými hominami, rizně zrnitými (emnozmnými až
hrubozmnými) migmatitizovarrými biotitickými pararulami s přechodem do migmatitů.
Stupeň migmatizace je různý stejně jako stupeň prorriísnění.Místně jsou zastiženymasívní
hrubozrnné až jemnozmné amfibolity. Místy se r1'sk,rtují žily pegmatitu s biotitem a
amfibolem.
obvyklá cena předmětu draŽby Zjištěná Zprávou o obl-vklé ceně movité věci vypTacovanou
zna|eckýmústavemt.Znalecká as., je Stanovenána 0-20 Kč/t.
Kupující (vydražite|)bere na vědomí.Že předmět draŽb-vkupuje tak, jak stojía leŽí.
5, Zástavní právao omezenídispozičníchpráv, nájemní vztahy:
Na předměty dražbyneváznou žádnáomezeď vlastnických práv.
ó. Místo, datum a čas zahájení dražby: DraŽebnímístnost- kancelář dražebníka-l.patro,
Mozartova 67912I, Liberec, 04.04.2018v 10.30 hod. Zápis do dražbybude zahájen v dražební
místnosti
v 10.00hodin.
7. Identifikace účastníkadražby: Každýúčastník
draŽbyje povinense identifikovat.
a) je-li úěastníkem
dražbyprávnická osoba,předložíqýpis z obchodníhorejstříku,občanskýprttkaz
osoby zastupujícíprávnickou osobu a případněplnou moc pro zastupováníjednatele s ověřeným
podpisemzmocnitele,
b) je-li účastníkem
dražbyýztcká osoba - podnikatel'předloŽíoprávněníkpodnikání (živnostenský
list) a občanský
průkaz,
c) je-li úěastníkem
draŽbyýzická osob4 předložíoběanskýprtlkaz,
Učastnitdražbyse můžepouze ten zájemce,ktery před dražboupodepíše
prohlášení
čestné
o tom, že
neníosoboulyloučenouzdražbya že údaje,kterépředloži|kzápisu do dražbyjsou úplnéa platné.
Uěastnícidražby,kteří majík předmětu draŽbypředkupníprávo,jsou povinni doložitdražebníkovi
I

svéprávo listinami v originále nebo v úřednéor.ěřenémopise při zápisu do dražby,jinak je nelze
v dražběuplatnit.
8. Nejnižšípodání: 280.000o.Kč (slor.r dr ěstěosmdesáttisíckorun českých)
9, Minimální příhoz: 5.000'. Kč (slov1 p€ ť tisíc korun českých)
10. Dražebníjistota: 10.000'. Kč (sloq. desettisíckorun česlcých)
11. Způsob složenídražební jistot1: Dtažebníjistota musí bý složenanejpozději do
zahájeru dražby,ato:
a) převodem na bankovní účet draŽebnília vedený u Sberbank CZ, a.s.. V Liberci,
ě. ú' 420000661616800(variabilní symbol rodnéčíslonebo IČúčastníka
dražby),nebo
b) r' hotovosti v dražebnímístnosti(pouze při zápisu pŤedzahájenímdražby),nebo
c) ve formě bankovní záruky za zaplaceni dražebníjistiny. Učastník dražbyje povinen ve
lhůtěpro složenídražebníjistotypředat draŽebníkovioriginál záruěni listiny' Záručnílistina
musí obsahovat prohlášeníbanky, že uspokcrjí bez lýhrad a námitek věřitele (dražebníka)do
qýše 10.000,- Kč' jestliže dražebníkpísemně oznámí bance, že dltlžník(vydražitel) zmaři|
draŽbu. Záruěni listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem
omezi|a dražebníkauplatnit svá práva jalLmikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná
ujednání, která by ukládala draŽebníkori jakékoliv povinnosti vy,jma povinnosti oznámit
bance zmaÍeni dražbydlužníkemjako jsou předchozí výnry. Záručrulistina nesmí obsahovat
ani ujednání,kteréby umožňovalobance lznést jakékoliv námitky čivýhrady vyjma ntímitky,
že oznámeni zmaÍeni ďražbybylo uěiněno az po platnosti bankovní zaruky. Bankovní zárvka
musí bý p|atná minimálně 30 dnů po skončenílhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník
(věřitel) musí bý v záruění listině označ6a tak, jak je označen v této dražebnivyhlášce.
Bankovní záruka musí bý vystavena ban]rou kterámá oprávnění od Českénarodní banky
působit naiyemí ČR a musí bý vystavena r. českémjazyce.
Uěastník drůby doloŽípři zápisu do draŽb1.doklad o zap|aceni drůebníjistoty (výpis zučtu
o odepsání částky zičtu, poštovní poulťázku' doklad o úhradě v hotovosti _ pokladní
sloŽenka, záruiní listiny osvědčujícíbankorní záruku apod.). Doklad o sloŽení dražební
jistoty je potvrzení vystavenédraŽebnfl<em.
kteým nebude udělen příklep, bude
Učastníkům,
drazební.iistota r.rácena způsobemupraven}m \' s 16 zélkonač. ]6,2000 Sb.. o veřejných
dmŽbácb- DraŽebni jistinu nelze sloŽit p1atebníkartou nebo šekem.
|2.
Způsob rÉhraďy ceny: Cena dosďerrá rr.draŽením musí bý uhrazena bankovním
převodem na účetdražebníka
vedený u SberbankCZ. a.s' v Liberci' č,.n, 420000661616800.
Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo draŽebď vyhlášky vydraženéhopředmětu'
případněrodnéčíslonebo IČvydrazitele dražby.
13. Datum a časkonání prohlídky předmětu dražb1':
I' prohlídka.
dne12.03.2018
r'l0.00hod.
Sraz účastníků
prohlídkyve Stano\.enou
hodinu přď budor.oustátníhopodniku DIAMO, odštěpný
závodGEAM' na adreseDolníRoŽínkač.p.86,PsČ 59: 51.
14. Podmínky odevzdání předměfu dražby vy'dražite|i:
1)Uplnézap|acení
ceny dosďenér1'dražením.
2) Podepsánípředávacíhoprotokolu.
15. Lhůta k úhradě ceny dosaženér1'dražením:
Cena dosaženávydtažením
musíb1t uhrazenanejpozdějido 1O-tidnůod skoněenídražby,
Cenu dosaženoulydraženímne|zedodatečněsnížit'cenu nelze uhradit zápočtem.Platba
směnkouje nepřípustná.Dražebníknebudeod radražitelekromě ceny dosažené
vydražením
vybíratžádnouodměnu.
je upravendraŽebním
Vlastníprůběhdražby
řádem,ktenjje k dispozici u dražebníka
a před vlastní

dražbou v dražebni

V Liberci

23.02.zqrs
OP

v.o.s.
f /lL-

'
navrhovatel dražby

Ing' Vítězslav Hoffmann
členpředstavenstva
1.Dražební
a.s.

í:

.''

!;

l, DtaŽební &.S.

Mozartova679121,460
0I Liberec
Tel.:485 107807.602289812
E-mail: hoffinann@1drazebni.cz, www.1dr azebm.cz

ry

1. DraĚebuí

Dražebnívyhláškač.011/01/2018

vnŘn.rNÉunaŽBY DoBRovoLNÉ
konanédle zákona č,2612000
Sb.

1. Dražebník:1.Dražební,
a.s.,IČo:
25 4| 98 46,Hvězdná49l,Liberecl, PSČ46001
kancelář- Liberec, Mozartor.a679121,
PSČ460 01,tel. 6022898|2
2. Navrhovatel dražby: KOPPA, v.o.s.IČ:15428578,
se sídlemMozartova679121,
Liberec,
insolvenění
správcedlužníka
GSCeP, a.S.'se sídlemRohanské
nábřeží
6,78129,186
00 Praha,
IC: 28l 87 555zastoupený
Mgr. krg.MartinemPintou- společníkem
KOPPA' v.o.s.
3. Předmět dražby:
Předmětem dražbyje movitá věc - 56 432 m rubaniny.
4. Popis předmětu dražbyz
Předmět draŽby se nacházi v areálu státního podniku DIAMO dolu Rožná I, na tzv.
hlušinovémodvalu. Tento odval se naclrázína pozemku v katastrálnimuzemí RoŽná, parc. č.
143619,vše zapsáno na LV ě. I77 _ majitelem pozemku je DIAMO, S. P., odštěpnýzávoď
GEAM dolní RoŽínka. S majitelem pozemku si vydraŽitel dohodne způsob a termín odvozu
předmětu dtůby. Veškeý materiál, kÍer1,í
opouštíareál dolu Rožná I, musí byt dozimetrický
proměřen. Státní podnik DIAMO je připn'ar.ense zájemci o rubaninu a případně s jejím
nabyvatelem projednat podmínky, za lrterlch by státní podnik DIAMO byl připraven
dozimetrickou kontrolu provést bezplatně tnapř. otézka efektivního plánování odvozu a
proměřovrínírubaniny, množstvírubanin1..apod.). Za tímto účelemje možnékontaktovat
zástupce státníhopodniku DIAMO na e-maitrové
adrese:theczko@deloittece.com. Nakládka,
dozimetricképroměřenía odvoz rubanin1.neď součástíkupní cen}'- rrydraŽitelsi zajistína
-.r'e nák]aJ}.
TěŽba
byla realizována trhací prací' a proto odtěženárubanina je rtzlr:ré
kusovitosti v
řádu několika milimetÍŮ až desítek cm (20 aŽ 30 cm). MnoŽství rubaniny je odhadnuto, a
vychazí z objemu provedených razícich prací dle propočtu státního podniku DIAMO.
Rubanina není tvořena výlučně žulou (granitem). ale v rámci pruzkumných prací jsou
zast1žené
horniny převážně metamorfovanými horninami, ruZně zmitými (emnozrnnými až
hrubozrnnými) migmatitizovanými biotitickými pararulami s přechodem do migmatitů.
Stupeň migmatizace je ruzný stejně jako stupeň prolrásnění. Místně jsou zastiženy masívní
hrubozrnné až jemnozmné amfibolit}.. Místy se r1.sk-ltují ži|y pegmatitu s biotitem a
amfibolem.
obr1'klá cena předmětu draŽb\.zjištěná Zprávou o obr1'klé ceně movité věci vypracovanou
znalec$.rn ústar-em1.Znal*,ká a.s..je stanovenána 0-20 Kč/t.
Kupující (r1.draŽitel)bere na r'ědomí.Že předmět draŽb1.kupuje tak, jak stojía leží.
5. Zástarní práva, omezenídispozičníchpráv, nájemní vztahyz
Na předměty ďražbyneviíznou žadnáomezenívlastnických práv.
ó. Místo, dafum a čas zahájení dražby: Dražebnímístnost- kancelář draŽebnika-l.patro,
Mozartova 679121',Liberec, 04.04.2018v 10.00 hod. Zápis do dražbybude zahájenv dražebni
místnosti
v 9.30hodin.
7. Identifikace účastnftadražby: Každýúčastník
draŽbyje povinense identifikovat.
a) je-li účastníkem
&ažby právnická osoba.předložíq,.pis z obchodníhorejstříku,oběans\ý prttkaz
osoby zastupujícíprávnickou osobu a pffpadněplnou moc pro zastupováníjednatele s ověřeným
podpisemzmocnitele,
b) je-li účastníkem
drďzby fyzická osoba - podnikatel,před|oŽíoprávněníkpodnikání (živnostenský
list) a občans\ýprůkaz,
c) je-li účastníkem
drůby fyzickáosob4 předložíobčansloý
prukaz.
Učastnitdražbyse můžepouzeten ájemce' l.terypřed dražboupodepíše
prohlášení
čestné
o tom' že
neníosobour,yloučenouzdražbya Že údaje,kterépředloží|kzápistldo dražbyjsou úplnéap|atné'
Učastnícidražby,kteří majík předmětu drůby předkupníprávo,jsou povinni doložitdražebníkovi
I

a

SVépráVo listinamivoriginále nebo vúřednetlr.ěřeném
opise při zápisltdo dražby,jinakje nelze
v dražběuplatnit.
8. Nejnižšípodání: 5ó5.000o-Kč (sloq.pčtsetšedesátpěttisíc
korun českých)
9. Minimální příhoz: 5.000'. Kč (slov1-pettisíckorun českých)
10. Dražebníjistota: 10.000,- Kč (slor-ydesettisíckorun českých)
11. Způsob složení dražební jistot.r.: Drůebni jistota musí byt složena nejpozději do
zahájeníďražby,ato:
a) převodem na bankovní účet draŽetrnília vedený u Sberbank CZ, a.s.. v Liberci,
č.ú. 420000661616800(variabilní symbo| rodnéčíslonebo IČúčastníka
draŽby),nebo
b) v hotovosti v draŽebnímístnosti(pouze p'ri zápisu před zahájenim dtažby),nebo
c) ve formě bankovni zaruky za zap|aceu draŽebníjistiny. Učastník dražbyje povinen ve
lhůtěpro složenídražebnijistoty předat draŽebníkovioriginál záruěnílistiny. Záručnílistina
musí obsahovat prohlášeníbanky, že uspoko.jíbezvýhrad a námitek věřitele (draŽebníka)do
výše 10.000,- Kč, jestliže dražebníkpísemně oznámí bance, že d|užník(r,ydraŽitel) zmaři|
dražbu. Záruční listina nesmí obsahor.at ŽÁdná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem
omezila drůebníka uplatnit svá práva jalirrnrrikolivpodmínkami ani nesmí obsahovat žádná
ujednání' která by ukládala draŽebnikoli jaliékoliv povinnosti vyjma povinnosti oznámtt
bance zmaŤenídražbydlužníkemjako jsou předchozí výzw. Záruěru listina nesmí obsahovat
ani ujednání,kteréby umožňovalobance rznest jakékoliv námitky čivyhrady vyjma námitky,
že oznámeni zmaÍeni drůby bylo učiněno aŽ po platnosti bankovní záru|q. Bankovní zárvka
musí bý platná minimálně 30 dnů po ďrorrčenílhůty pro úhradu kupní ceny. Dtažebník
(věřitel) musí b1.t v záručnílistině označentak, jak je označen v této dražebnívyhlášce.
Bankovní záruka musí byt vystavena bantou která má oprávnění od Českénárodní banky
působit naizemí ČR a musí bý vystavena r.českémjazyce.
Učastníkdražbyďoložípři zápisu do draŽbl doklad o zap|acenídraŽebníjistoty(výpis zuěnl
o odepsání částky zučtu, poštovnípo'kázliu, doklad o úhradě vhotovosti - pokladní
sloŽenka, záruění listiny osvědčujícíbanliorní záruku apod.). Doklad o složení dražební
jistoty je potvrzení vystavenédrďebníkem. Lčastníkům'kterym nebude udělen příklep, bude
drazebníiistota r.rácena zpusobem upraveným v $ 16 zékonač. ?6!2000 Sb.. o veřejných
ů*zzb"rch.DraŽebníjistinu nelze sloŽit platebníkartou nebo šekem.
|2.
Způsob úhrady ceny: Cena dosaŽená r1.draŽenímmusí bý vbrazena bankovním
převodem na účetdraŽebníkavedený u Sberbanli CZ, a.s. v Liberci, ě. ú. 420000661616800.
Jako variabilní syrnbol je., nutné uvést číslo dražební vyhlášky vydraženéhopředmětu'
případněrodnéčíslonebo IČvydraŽitele draŽby.
13. Datum a časkonání prohlídky předmětu dražb1.:
- dne 12.03.2018 v l0.00hod.
I. prohlídka
Sraz účastníků
prohlídkyve stanovenouhodinu přď budor.oustátníhopodniku DIAMO, odštěpný
závodGEAM, na adreseDolníRožínlra
č.p.86,PSČ59] 5l.
|,4. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:
1) Uplnézap|acenicen1,dosaŽené
rr.draŽením.
2) Podepsání
předávacího
protokolu.
15. Lhůta k úhradě cen1.dosažené
r1-draženÍm:
Cena dosaŽenáq'draŽenímmusíbjr uhrazenanejpozdějido 10{i dnůod skončení
dražby,
Cenu dosaženoulrdražením ne|zedodatečněsnížt.C€ | lU nelze uhradit zápočtem.Platba
směnkouje nepffpustná.Dražebníknebudeod r1.dražite|e
kromě ceny dosažené
lydražením
lybírat žádnouodměnu.
Vlastníprůběhdrazb1'je upra\.endrazebnímřádem,kter1"
je k dispozici u dražebníka
a před vlastní
dražbou
v dražební
místnosti.
018

.o.s.
I

Mgr.Iň

K

navrhovatel draŽby

členpředstavenstva
l.Dražebnía.s.
1r
t.

!. Dtažební 4.S.

Mozartova679 121,4600 I Liberec
Tel.:485107807,602289812
E -maiI: hoffinann@|drazebni.cz, www.1dr azebni.cz
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1. DraĚebgí

Dražebnívyhláškač.013/01l20l8

vEŘEJNÉonaŽBY DoBRovoLNÉ
konanédle zákona č.26|2000Sb.

1. Dražebník 1.Dražební'
a.s.,IČo:25 4198 46,Hvězdná49l,Liberec1,PSČ4600l
kancelář- Liberec' Mozartora 679l2|,PSČ460 01' tel. 602289812
2. Navrhovatel dražby: KoPPA, v'o.s.IČ:25428578,
se sídlemMozartova67912|,Liberec,
insolvenční
správcedlužníka
GSCeP, a.s.'se sid|emRohanskénábřeží
678129,186
00 Praha,
IC: 28l 87 555 zastoupený
Mgr. Ing.MartinemPintou- společníkem
KoPPA, v.o.s.
3. Předmět drůbyz
Předmětem drůby je movitá věc - l0 000 tun rubaniny.
4. Popis předmětu dražby:
Předmět ďražby se nachénív areálu státnrho podniku DIAMO dolu Rožná I, na tzv.
hlušinovémodvalu. Tento odval se nachází na pozemku v katastrálním uzemi Rožná, parc. č.
143619,vše zapsiínona LV č. I77 - majitelem pozemku je DIAMo, S. P., odštěpnýzávoď
GEAM dolní RoŽínka. S majitelem pozemliu si vydražitel dohodne způsob a termín odvozu
předmětu dražby.Veškeqf materiál, kter'ý op'ouštíareál dolu RoŽná I, musí b}.tdozimetrický
proměřen. Státní podnik DIAMO je připraren se zájemci o rubaninu a případně s jejím
nabyvatelem projednat podmínkY, Zd krerych by státní podnik DIAMO byl připraven
dozimetrickou kontrolu provést bezplatně tnapř. otizka efektivního plánovríní odvozu a
proměřování rubaniny, množstvírubanin1-.apod.). Za tímto účelemje moŽné kontaktovat
zástupce státníhopodniku DIAMO na e-mailovéadrese: theczko@deloittece.com. Nakládka,
dozimetricképroměřenía odl,oz rubaniny není součástíkupní ceny - wdraŽitel si zajistína
-.re nák.lad.r.
Těžbarubaniny byla realizol'ána trhací prací,a proto odtěženárubaninaje Í&Zné
kusovitosti v
řádu několika milimetra až desítek cm (20 aŽ -10 cm). MnoŽství rubaniny je odhadnuto, a
vychazí z objemu provedaných razicich prací dle propočtu státního podniku DIAMO.
Rubanina není tvořena výlučně Žulou (granitem). ale v rámci pruzkumných prací jsou
zast1žené
horniny převáŽně metarnorfovanými hominami, ruzně zrnitými (emnozrnnými ů
hrubozrnnými) migmatitizovanými biotitickými pararulami s přechodem do migmatitů.
Stupeň migmatizace je různý stejně jako stupeň prorrásnění. Místně jsou zastiŽeny masívní
hrubozrnné až jemnozmné amfibolity. Místy se r1.skytují ži|y pegmatitu s biotitem a
amfibolem.
obr,1'klá cena předmětu draŽb1-zjištěná Zprávou o obr1'klé ceně movité věci Vypracovanou
znaleckýmústavemI.Znalecká a.s.,je stanovenána 0-20 Kč/t'
Kupující (vydraŽitel) bere na vědomí. Že předmět draŽb1,.
kupuje tak, jak stojía leží.
5. Zástavnípráva, omezenídispozičníchpráv, nájemní vztahyz
Na předměty drůby neváznou žÁdnáomezenívlastnických práv.
ó. Místo, datum a čas zahájení dražby: DraŽebnímístnost- kancelář dražebnika.l.patro,
Mozartova 67912I,Liberec, 04.04.2018v 11.00 hod' Zápis do drůby bude zahájenv dražební
místnosti
v 10.30hodin.
7.IdentiÍikace účastníkadražby:Každýúěastník
je povinense identifikovat'
draŽby
a) je-li účastníkem
dražbyprávnická osoba,předložírrypisz obchodníhorejstříku'občanskýprtlkaz
osoby zastupující
právnickouosobu a případněplnou moc pro zastupování
jednateles ověřeným
podpisemzmocnitele,
b) je-li účastníkem
dražbyýzická osoba - podnikatel'předložíoprávněník podnikání(živnostenský
list) a oběans[ýprukaz,
c) je.li účastníkem
dražbyýzická osoba'předložíobčanský
průkaz.
Uěastnitdražbyse můžepouzeten zájemce,kteý před dražboupodepíše
prohlášení
čestné
o tom,že
neníosoboulyloučenouzdražbyaŽeúdaje,kterépředloži|kzápisudo dražbyjsou úplnéap|atné.
Učastnícidražby,kteří majík předmětu draŽbypředkupníprávo' jsou povinni doložitdražebníkovi

své právo listinami voriginále nebo vúřednétrr'ěřenémopise při zápisu do drůby,jinak je nelze
v dražběuplatnit.

8. Nejnižšípodání: 150.000'.Kč (stov1.jednostopadesáttisíckorun českých)
9. Minimální příhoz: 5.000o-Kč (sloq'pettisíc korun česlých)
10. Dražebníjistota: 10.000'- Kč (slor1.desettisíckorun českých)
11. Způsob složenídražební jistot.r.:DraŽebníjistota musí bý sloŽena nejpozději do
zahájenídtaŽby,ato:
a) přer.odem na bankovní účet dražebni]ia vedený u Sberbank CZ, a.s'. v Liberci,
č.ú' 420000661616800(variabilní symbol rc'-1né
číslonebo IČúčastníka
draŽby),nebo
b) l. hotovosti v draŽebnímístnosti(pouze pň ápisu pŤedzahájenímdraŽby),nebo
c) ve formě bankovní záruky za zap|acenídraŽebníjistiny. Učastník draŽbyje povinen ve
lhůtěpro složenídražebníjistotypředat draŽebníkovioriginál záručnílistiny. Zaruěnllistina
musí obsahovat prohlášeníbanky, Že uspokoji bez ýhrad a námitek věřitele (draŽebníka)do
výše 10.000,- Kč, jestliŽe draŽebníkpísemně oznátmíbance, že d|užník(vydraŽitel) zmaříI
dražbu. ZáruÓni listina nesmí obsahovat Žáďná ujednání' která by jakýmkoliv způsobem
omezila ďrůebníka uplatnit svá práva jďímikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná
ujedniíní,která by ukládala dražebníkori-iďiékoliv povinnosti q,jma povinnosti oznámit
bance zmaření drůby dlužníkemjako jsou předchozí výnry. Záruění listina nesmí obsahovat
ani ujednání,kteréby umoŽňovalo bance unest jakékoliv nrímitkyěi výhrady vyjma námitky,
že oznámení zmaÍeni drůby bylo učiněno aZ po platnosti bankovní zaruky. Bankovní záruka
musí bý p|atná minimálně 30 dnů po skončenílhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník
(věřitel) musí bý v záručnílistině oznďgn tak, jak je označen v této &aŽební vyhlášce.
Bankovní záruka musí byt vystavena banlrou. kterámá oprávnění od Českénárodní banky
působit naíyemi ČR a musí b;it vystavena l českémjazyce.
UčastníkdraŽby doloži při zápisu do draŽb1-doklad o zaplaceni dražebnijistoty (výpis zttětu
o odepsiíní částky zilčtu, poštovní pouldzku' doklad o úhradě vhotovosti _ pokladní
sloŽenka, záruění listiny osvědčujícíbankorní záruku apod.). Doklad o složení drůební
jistoty je potvrzenívystavenédražebníkem.
kteým nebude udělen příklep,bude
L.častníkům,
drazebníjistota r,.rácenazpůsobemupra\'enm \- s 16 zěkona č. ]6/2000 Sb.. o veře-iných
draŽbach. Dražrbni jistinu nelze složt platebníkartou nebo šekem.
t2.
Způsob úhrady cen!:: Cena dosažená rr.draŽením musí bý uhrazena bankovním
převodem na účetdraŽebnftar'ďený.u SberbankCZ. a.s. v Liberci, č,.í. 420000661616800.
Jako variabilď symbol je nutné uvést číslo drazební rryhlášky vydraženéhopředmětu,
případněrodnéčíslonebo IČr1.draziteledražby.
13. Datum a časkonání prohlídlry předmětu dražb1.:
- dnei2.03.2018r 10.00hod.
I. prohlídka
Sraz úěastníků
prohlídkyve Stano\€nou hodínupřed budorou státníhopodniku DIAMO' odštěpný
závodGEAM, na adreseDolníRoŽinliač.p.86,PSČ592 5l.
14. Podmínky odevzdání předměfu dražby v1-dražiteli:
1) Uplnézap|acení
ceny dosaŽené
r1.dražením.
2) Podepsánípředávacíhoprotokolu.
15. Lhůta k úhradě ceny dosaženér1'dražením:
Cena dosaženávydražením
musíbjt uhrazenanejpozdějido lO-ti dnůod skoněenídražby'
Cenu dosaženouvydraženímnelze dodatečněsnífit, cenu nelze uhradit zápočtem.Platba
směnkou je nepffpustná.Dražebníknebudeod r1'dražitelekromě ceny dosažené
vydražením
lybírat žádnouodměnu.
Vlastníprůběh
ven dražebnímřádem, kte{' je k dispozici u dražebníkaa před vlastní
dražbouv
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l. DtaŽební a.s.

I

Mozartova679121,460
01 Liberec
Tel.:485 107807,602289 812
E-mail: hoffrnann@1drazebni.cz, www.1dr azebni.cz

1. Dražebuí

Dražebníwh|áškač.0|4|0112018

vnŘn"rxÉnŘaŽBY DoBRovoLNÉ
konanédle zákona č.2612000Sb.

1. Dražebník:1.Dražební,
a.s.,IČo:
25 4| 98 46,Hvězdná491,
Liberec1,PSČ4600l
kancelář Liberec, Mozartora 67912|,PSC 460 01,tel' 602289812
2. Navrhovatel dražby: KOPPA, v.o.s.IČ:15428578,
se sídlemMozartova679121,Liberec,
insolvenční
správcedlužníka
GSCeP, a.s''se síd|em
nábřeží
Rohanské
678129,l8600 Praha,
Mgr. krg.MartinemPintou_ spoleěníkem
IČ:281 87 555 zastoupený
KoPPA' v.o.S.
3. Předmět dražbyz
Předmětem ďražbyje movitá věc _ 2 000 fun rubaniny.
4. Popis předmětu dražby:
Předmět dražby se nachání v areálu stiítrríhopodniku DIAMO dolu RoŽná I, na tzv.
hlušinovémodvalu. Tento odval se nachází na pozemku v katastrálním izemí Rožná, parc. č.
143619,vše zapsáno na LV č. I77 _ majitelem pozemku je DIAMo, S. P., odštěpnýzávod
GEAM dolní Rožínka.S majitelem pozemku si vydražitel dohodne způsob a termín odvozu
předmětu dražby.Veškeý materiál, ktery opouštíareál dolu RoŽná I, musí byt dozimetrický
proměřen. Státní podnik DIAMO je připrar en se zájemci o rubaninu a případně s jejím
nabyvatelem projednat podmínky, za lrtery.ch by státní podnik DIAMO byl připraven
dozimetrickou kontrolu provést bezplatně (např' otázka efektivního plránovráníodvozu a
proměřování rubaniny, množstvírubaniny. apod.). Za tímto účelemje možnékontaktovat
zástupce státníhopodniku DIAMO na e-mailovéadrese: theczko@deloittece.com. Nakládka,
dozimetricképroměřenía odl.oz rubaniny není součástíkupní cen},- rydražitel si zajistína
svénáklady.
Těžba rubaniny byla realizovátnatrhacíprací,a proto odtěženárubaninaje rizné kusovitosti v
řádu několika milimetri až desítek cm (20 aŽ 30 cm). Množství rubaniny je odhadnuto, a
vychází z objemu provedených razících prací dle propočtůstátního podniku DIAMO.
Rubanina není tvořena výlučně žulou (granitem). ale v rámci pruzkumných prací jsou
zast1žené
horniny pŤevážněmetamorfovanými horninami, ruzně zmitými (jemnozrnnýmí až
hrubozrnnými) migmatitizovanými biotitickými pararulami s přechodem do migmatitů.
Stupeň mígmatizaceje filzný stejně jako stupeň pror.rásnění.Místně jsou zastiŽeny masírmí
hrubozrnné ů jemnozmné amfibolity. Místy se r1'skytuji žíIy pegmatitu s biotitem a
amfibolem.
obvyklá cena předmětu draŽby zjištěná Zprávou o obryklé ceně movité věci vypracovanou
znaleckým ústavem1.Zta|ecká a.s.,je stanovenána 0-20 Kč/t.
Kupující (vydražitel)bere na vědomí' Že předmět drůby kupuje tak, jak stojía|eží.
5. Zástavní práva, omezenídispozičníchpráv, nájemní vztahyz
Na předměty dražbyneváznou žádtá omezenívlastnických práv.
6. Místoo datum a čas zahájeni dražby: Dražebnímístnost- kancelář dražebníka-l.patro,
Mozartova 67912I,Liberec, 04.04.2018v 11.30 hod. Zápis do dražbybude zahájenv dražební
místnosti
v 11.00hodin.
je povinense identifikovat.
7. Identifikace účastníkadražbyzKaŽdý účastník
dražby
a) je-li účastníkem
dražbyprávnická osoba,předložívýpis z obchodníhorejstříku,občans\ýprttkaz
osoby zastupujícíprávnickou osobu a případněplnou moc pro zastupováníjednatele s ověřeným
podpisemzmocnitele,
b) je-li účastníkem
dražbyfyzická osoba - podnikatel,předložíoprávněník podnikání(živnostenský
list) a občans[ýprůkaz,
c) je-li účastníkem
dražbyýzická osoba,předložíoběanskýprůkaz.
Učastnitdražbyse můžepouze ten zájemce,kteý před dražboupodepíše
prohlášení
čestné
o tom' že
neníosobouvyloučenouz dražbya že údaje,kterépředložilk zápisu do draŽbyjsou úplnéa platné.
Uěastnícidražby,kteří majíkpředměfu dražbypředkupníprávo, jsou povinni doložitdražebníkovi
I

své právo listinami voriginále nebo vúředně or.ěřenémopise při zápisu do dražby,jinak je nelze
r, drazbě uplatnit.

korun českych)
8. Nejnižšípodání: 40.000'-Kč (slovy čqr.řicettisíc
9. Minimální příhoz: 5.000'. Kč (slovy pěftisíckorun česlých)
10. Dražebníjistota: 10.000'. Kč (slov1'desettisíckorun českých)
11. Způsob složenídražební jistoty: DraŽebníjistota musí bý sloŽena nejpozději do
zahájeru draŽby, ato:
a) přer'odem na bankovní účet draŽebnrka vedený u Sberbank CZ, a.s.. v Liberci,
č.ú.4200006616/6800(variabilnísymbol rodnéčíslonebo IČúěastníkadražby),nebo
b) v hotovosti v dražebnímístnosti(pouze při zápisu pÍedzahájením&ažby), nebo
c) ve formě bankovni zánil<y za zap|aceď dražebníjistiny. Uěastník dražbyje povinen ve
lhůtěpro sloŽenídraŽebníjistoty předat draŽebníkovioriginál záručnílistiny. Zaruění listina
musí obsahovat prohlášeníbanky, že uspokojíbez ýhrad a niímitek věřitele (dražebníka)do
ryše 10.000,- Kč, jestliže draŽebníkpísemně oznánni bance, že dlužník(vyóražite|) zmařil
draŽbu. Záruění listina nesmí obsahovat žÁdná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem
omezila dražebníkauplatnit svá práva jďqTlikoliv podmínkami ani nesmí obsahovat žádná
ujednání, která by ukládala draŽebníkol'i jakékoliv povinnosti výma povinnosti oznámit
bance zmaÍenídrůby dlužníkemjako jsou předchozí wýzvy. Zaručnílistina nesmí obsahovat
ani ujednání,kJeréby umožňovalobance rznéstjakékoliv námitky či výhrady vyjma námitky,
že oznámeni zmateni ďraŽby bylo učiněno az po platnosti bankovní zánlky. Bankovní zánlka
musí byt p|atná minimálně 30 dnů po skončenílhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník
(věřitel) musí byt v zán:ění listině označen tak, jak je označen v této dražebni vyhlášce.
Bankovní záruka musí bfi vystavena banliou. kterámá oprávnění od Českénarodní banky
prisobit nauzemi ČR a musí b1.tvystavena r.českémjazyce.
Učastník&ažby doložípři zápisu do draŽbr doklad o zaplacení dražebníjistoty(výpis zttčtll
o odepsání částky zičtu, poštovní poukáZku, doklad o úhradě vhotovosti - pokladní
složenka, záruěni listiny osvědčujícíbankor-ní zátvku apod.). Doklad o sloŽení dražebni
jistotv je potvrzenívvstavenédraŽebníkem.
kteým nebudeudělen příklep' bude
ť-častníkům,
jistota
rrácena
způsobemupral'e,ni.m\ s 16 zákona č, 26/2000 Sb.' o veřejných
drazeb.ní
draŽbách.DraŽebníjistinu nelze složt platebníkartou nebo šekem.
12.
Způsob úhrady ceny: Cena dosaŽená rr-draŽením musí bý uhrazena bankovrrím
převodem na účetdraŽebníkar-edenýu SberbankCZ. a,s. v Liberci, ě. t}. 4200006616/6800.
Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo drazební vyhlášky vyóraženého předmětu,
případněrodnéčíslonebo IČr1.draŽiteledraŽby.
13. Datum a časkonání proh|ídlrypředmětu dražby':
- dne 12.03.20l8v 10.00hod.
I. prohlídka
prohlídkyve Stano\€nou hodinu před budovou státníhopodniku DIAMO, odštěpný
Sraz účastníků
závodGEAM, na adreseDolníRoŽínkač.p.86,PSČ592 51.
14. Podmínky odevzdání předměfu dražby vydražiteli:
1) Uplnézap|aceniceny dosažené
r1,draŽením.
2) Podepsánípředávacíhoprotokolu.
15. Lhůta k úhradě ceny dosaženérydražením:
Cena dosaženávydražením
musíbýt uhrazenanejpozdějido 1O-tidnůod skončení
dražby.
Cenu dosaženouvydraženímnelze dodatečněsnížit'cenu nelze uhradit zápočtem.Platba
směnkouje nepřípustná.Dražcbníknebudeod rydražitelekromě ceny dosažené
rydražením
vybíratžádnouodměnu.
je upravendraŽebním
Vlastníprůběhdražby
řádem,kteď je k dispozici u dražebníka
a před vlastní
dražbouv dražební
místnosti.

V Liberci awóňzot

Í/,n,Ď-----

Mgr.
navrhovatel &ažby

Ing. Vítězslav Hoffmann
členpředstavenstva
1'Dražebnía.s.
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