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Bod 1.  

Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. Den konání 

veřejné dražby se stanovuje na 15. května 2018, na adrese Čimická 780/61, 181 00 
Praha 8 - Čimice. Zahájení veřejné dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po 
ukončení zápisu účastníků veřejné dražby), a to v 11:30 hod.  
 

Bod 2. 
Dražebník: 
EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 29135419 
Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 
zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci) 
tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz,  
www.eurodrazby.cz 
 

Bod 3. 
Označení předmětu veřejné dražby: 
Předmětem veřejné dražby jsou věci movité – 9 zbraní, včetně příslušenství: 
 

 

1. zbraň - Opakovací kulovnice Mauser M 031 v provedení Extreme s kratší hlavní. Výrobní 
číslo M014085, ráže 30-06 Springfield.2 Německo, (kategorie C). 
 

2. zbraň - Opakovací kulovnice Mauser M 035 v luxusním provedení. Výrobní číslo 
M015685, ráže 8x60 S.6 Německo, (kategorie C). 
 

3. zbraň - Broková kozlice (puška se dvěma brokovými hlavněmi, ležícími nad sebou) 
Heritage Browning Hunter II.10 Zbraň má výrobní číslo 64969ZM a ráži 20- 76/20-76, 
(kategorie C). 
 

4. zbraň - Revolver Smith & Wesson model 686-3, ráže 357 Magnum. Výrobní číslo 
BPU0310. USA. Jedná se o provedení 357 Security Special, (kategorie B). 
 

5. zbraň - Samonabíjecí pistole Smith & Wesson model 3913.15 Ráže 9 mm Luger, USA. 
Výrobní číslo TJC5843, (kategorie B) 
 

6. zbraň - Opakovací kulovnice J.G.Anschütz, model 1515-1516, výrobní číslo 1382158, 
ráže 22 Winchester Magnum Rim Fire (22 WMR)17. Německo, (kategorie C). 
 

7. zbraň - Samonabíjecí pistole Walther, model THP.19 Výrobní číslo 282335. Ráže 22 long 
rifle. Zbraň vyrobila firma Carl Walther v Ulmu v Německu, (kategorie B). 
 

8. zbraň - Trojče (lovecká puška s jednou brokovou hlavní, jednou kulovou a jednou 
malorážkovou hlavní). Zbraň má výrobní číslo 22.1662 a ráži 30 R Blaser 5,6x50 R a 20-76, 
(kategorie C). 
 

9. zbraň - Jednoranová lovecká puška-kulovnice systému Heeren. Výrobní číslo 2668-76, 
ráže 7 x 75 R Super Expres vom Hofe. Rakousko, Ferlach, (kategorie C). 
 
 

Popis předmětu veřejné dražby: 
Jedná se o soubor 9 zbraní včetně příslušenství.  
 

Zbraň číslo 1: 
Opakovací kulovnice Mauser M 03 v provedení Extreme s kratší hlavní. Výrobní číslo 
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M014085, ráže 30-06 Springfield, Německo. Zbraň byla vyrobena v roce 2010. Hlaveň má 
kruhový průřez, ale na většině délky je kanelovaná. Povrch hlavně i ostatních kovových částí 
zbraně s výjimkou závěru je černěný odolnou povrchovou úpravou. Stav vývrtu je vynikající. 
Perličková muška je umístěna na výrazném nosiči. Hledí tvoří jeden pevný, stranově 
stavitelný zářez. Na pouzdru závěru jsou připraveny otvory pro instalaci speciální montáže, 
vyvinuté pouze pro tento model zbraně. Puškohled přiložen není. Shora na pouzdru závěru 
je umístěno logo firmy Mauser s typovým označením a určením země výroby: „Original 
Mauser M 03 Made in Germany“. Vlevo vzadu na hlavni je kromě jiného od výrobce 
vyznačena ráže 30-06 Springfield, je zde poslední dvojčíslí letopočtu první zkoušky ve 
zkušebně (roku výroby) v podobě písmenného kódu BA (rok 2010) a zkušební značka 
zkušebny zbraní v bavorském Ulmu. Závěr je s výjimkou odnímatelné hlavy černěný, 
standardního provedení, s napínací (deaktivační) páčkou bicího mechanismu v zadní části 
(nejedná se o pojistku). Výměnná hlavice závěru má výrobní číslo MB004781. Zbraň je 
opatřena černou polymerovou pažbou s rybinou na předpažbí a pistolové rukojeti. Hlaviště 
pažby je bez lícnice. Pažbu zakončuje gumová botka Universal NECG. Na pistolové rukojeti 
je zasazen kovový zlato-černý monogram majitele s písmeny JJ. Tento monogram 
představuje jedinou individualizaci na jinak standardní tovární zbrani. Zbraň je ve vynikajícím 
stavu s minimálními stopami používání, nicméně zbytky zeminy na botce svědčí o tom, že se 
aktivně používala k výkonu práva myslivosti. Jde o tovární výrobek značky (nikoli už 
samostatné firmy), která má vynikající prestiž. Chybí zásobník. Zbraň je uložena ve 
značkovém pouzdru Mauser, vyrobeném z umělé textilie. 
      
Zbraň číslo 2: 
Opakovací kulovnice Mauser M 03 v luxusním provedení. Výrobní číslo M015685, ráže 
8x60 S, Německo. Zbraň byla vyrobena v roce 2011. Hlaveň má kruhový průřez, ale na 
většině délky je kanelovaná. Povrch hlavně i ostatních kovových částí zbraně s výjimkou 
závěru je černěný odolnou povrchovou úpravou. Výzdoba bude popsána níže. Stav vývrtu je 
vynikající. Zbraň nemá mechanická mířidla, předpokládá se u ní pouze střelba za pomoci 
puškohledu. Na pouzdru závěru jsou připraveny otvory pro instalaci speciální montáže, 
vyvinuté pouze pro tento model zbraně. Shora na pouzdru závěru je umístěno logo firmy 
Mauser s typovým označením a určením země výroby: „Original Mauser M 03 Made in 
Germany“. Po stranách pouzdra závěru jsou ryté plošky s rostlinnými motivy, lemované 
zlatou linkou. Vlevo vzadu je v tomto motivu ještě jednou vyzlaceno typové označení zbraně 
„Mauser M 03“. Stejnými motivy je zdoben také černěný ocelový lučík, na kterém je ve 
zlatém oválku zlacený monogram majitele „JJ“. Vlevo vzadu na hlavni je kromě jiného od 
výrobce vyznačena ráže, je zde poslední dvojčíslí letopočtu první zkoušky ve zkušebně  
(roku výroby) v podobě písmenného kódu BB (rok 2011) a zkušební značka zkušebny zbraní 
v Ulmu. Závěr má pouze zadní část černěnou, většina jeho plochy je ponechána v barvě 
kovu. Horní část těla závěru je zkosena do šestihranu a na dvou plochách je zdobena rytinou 
s rostlinnými motivy, kombinovanou se střídmým vykládáním zlatem. Napínací páčka bicícho 
mechanismu, umístěná na zadním konci závěru, je zlacená. Klika závěru má podobu hlavy 
kozoroha. Výměnná hlavice závěru má výrobní číslo MB005791. Zbraň je opatřena 
ořechovou polopažbou z velmi kvalitního dřeva, na kterém je nanesena lesklá politura. 
Pažba má výraznou pistolovou rukojeť s rybinou. Pistolovou rukojeť zakončuje kovová 
čepička, rytá rostlinnými motivy a vystupující hlavou losa. Její obvod je zvýrazněn zlatou 
linkou.  Hlaviště pažby zakončuje polymerová botka Pachmayr Decelerator. Před pistolovou 
rukojetí a za rybinou na předpažbí je v pažbě řezba s rostlinnými motivy a nos předpažbí je 
tvořen černým tropickým dřevem. Zbraň je ve vynikajícím stavu s minimálními až žádnými 
stopami používání. Má jak hodnotu užitnou, tak díky výzdobě, hodnotu kulturně-historickou 
(sběratelskou). Chybí zásobník. Zbraň je uložena ve značkovém pouzdru Mauser, 
vyrobeném z umělé textilie. 
 
Zbraň číslo 3: 
Broková kozlice (puška se dvěma brokovými hlavněmi, ležícími nad sebou) Heritage 
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Browning  Hunter II.  Zbraň má výrobní číslo 64969ZM a ráži 20-76/20-76. Hlavně mají 
kruhový průřez, na horní hlavni je ventilovaná lišta, zdrsněná proti odleskům a oslnění. Na 
liště je muška. Vpravo na horní hlavni je signatura výrobce. Povrch hlavňového svazku je 
černěný. Černění je na hlavních bez stop poškození. Vývrt hlavní je ve vynikajícím stavu, 
bez poškození korozivním působením zplodin hoření střelného prachu. Na spodní straně 
hlavňového svazku v prostoru háků jsou belgické zkušební značky zkušebny v Lutychu. 
Plyne z nich, že zbraň je přezkoušena i ke střelbě ocelovými broky. Zbraň je opatřena 
lůžkovým závěrem Browningova typu (vychází z Browningovy kozlice B5), ovládaným 
temenní kličkou. Za kličkou je na jazýčku lůžka hlavní posuvná pojistka. Lůžko hlavní, které 
má povrchovou úpravu v barvě lesklého kovu, je spolu s prodlouženými zámkovými deskami  
celoplošně zdobeno strojovou, ručně dorývanou rytinou s rostlinnými motivy, které jsou 
kombinovány s motivy ptactva. Při horním okraji baskule najdeme po obou stranách 
signaturu výrobce „BROWNING“. Na spodní straně baskule je mezi výzdobnými motivy 
umístěn nápis „HERITAGE“, který vyjadřuje stupeň náročnosti výzdoby zbraně, respektive 
luxusu. Pažba s pistolovou rukojetí a bez lícnice je špičkově zpracovaná, vyrobená ze dřeva 
kvality 5, což je v klasifikaci firmy Browning nejvyšší stupeň kvality dřeva. V pažbě je zdola 
zasazen prázdný oválný medailonek pro monogram majitele a pažbu zakončuje polymerová 
botka s nápisem „Browning“. Zbraň je opatřena zlacenou jednospouští. Zbraň nese stopy 
minimálního až žádného používání je střelbě. Na zbrani chybí předpažbí. Zbraň je uložena v 
plastovém kufříku s logem firmy Browning, se kterým byla dodána. Kufr je vyložen sametem 
vínové barvy. V kufříku chybí výměnné čoky (zahrdlení), klíč na čoky a zámek na zbraň. Jde 
o luxusní tovární výrobek od firmy, která má ve světě vynikající renomé.  
 
Zbraň číslo 4: 
Revolver Smith & Wesson model 686-3, ráže 357 Magnum. Výrobní číslo BPU0310. USA. 
Jedná se o provedení 357 Security Special.  Zbraň je vyrobená z nerezové oceli, povrch má 
barvu matného kovu. Hlaveň má délku tří anglických palců, muška je pevná, černé barvy, na 
pohledové straně z pohledu střelce zdrsněná proti odleskům. Černé hledí je stranově 
stavitelné. Na levé straně hlavně je nápis „Smith & Wesson“, na pravé je vyznyčena ráže 
zbraně 357 Magnum. Válec má šest komor, na jeho zadní straně je belgická zkušební 
značka. Typové označení zbraně je spolu s výrobním číslem na rámu, ukryté pod konzolí 
válce. Na levé straně rámu je logo firmy Smith & Wesson, na pravé pak další signatura 
výrobce. Rukojeť zbraně je z černého polymeru a má tři vybrání pro položení prstů.      
Revolver vykazuje minimální stopy používání, mechanismy fungují perfektně, vývrt je ve 
výborném stavu bez stop korozivního působení zplodin hoření střelného prachu. Zbraň je 
uložena v koženém opaskovém pouzdru hnědé barvy, určeném k viditelnému nošení. Jde o 
standardní tovární výrobek světoznámé americké zbrojovky, určený pro německého 
distributora.  
 
Zbraň číslo 5: 
Samonabíjecí pistole Smith & Wesson model 3913.  Ráže 9 mm Luger, USA. Výrobní 
číslo TJC5843. Zbraň má českou zkušební značku z roku 1993, takže byla vyrobena v tomto 
roce nebo před ním. Závěr je vyroben z nerezové oceli, má matnou povrchovou úpravu. Tělo 
je kvůli odlehčení vyrobeno ze zušlechtěné hliníkové slitiny, která má lehce nažloutlou 
povrchovou úpravu. Na levé straně závěru je signatura firmy Smith & Wesson s celou 
adresou a zkušební značka z roku 1993, která se opakuje také na hlavni ve výhozním 
okénku. Na levé straně rámu je označení modelu a výrobní číslo. Přední část lučíku a přední 
úchopová plocha rukojeti jsou zdrsněné. Na obou stranách polymerové rukojeti je logo firmy 
Smith & Wesson a slovní vyjádření názvu firmy. Záchyt závěru a pojistka jsou pouze 
levostranné. Zbraň je opatřena hledím systému Novak, zasazeným na příčné rybině. Hledí je 
zvýrazněno dvěma světlými body. Muška je zasazena také na příčné rybině. Zbraň je v 
celkově dobrém stavu, nenese stopy otěru při nošení. Mechanismy fungují, vývrt nenese 
stopy působení koroze. Jde o sériový tovární výrobek světoznámé americké zbrojovky.    
Chybí zásobník. Ke zbrani patří pouzdro z hnědé kůže, určené k nošení na opasku. 
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Zbraň číslo 6: 
Opakovací kulovnice J.G.Anschütz, model 1515-1516, výrobní číslo 1382158, ráže 22 
Winchester Magnum Rim Fire (22 WMR) . Německo. Hlaveň má kruhový průřez, je leskle 
černěná, je na ní sklopné hledí, které je zasazeno na příčné rybině. Muška kuželkového 
průřezu je na masivním nosiči mušky, dobře chráněná chráničem. Na hlavni shora je vedle 
anglického upozornění, aby si střelec před použitím zbraně přečetl návod, vyraženo 
označení typu a ráže zbraně. Ráže je zde vyznačena straším označením 22 Magnum. Na 
levé straně hlavně jsou vyraženy značky německé zkušebny zbraní v Ulmu. Na pouzdru 
závěru je shora logo firmy J.G.Anschütz a lišta pro připevnění puškohledu. Po obou stranách 
je pouzdro závěru celoplošně ryté motiverm rozvilin. Výjimkou je ploška, kde bylo ponecháno 
výrobní číslo a ploška se signaturou firmy „J.G.Anschütz GmbH Ulm West Germany“. Závěr 
je ponechán v barvě kovu, klika závěru je leštěná, lesklá. Ocelový lučík kryje spoušť s 
německým napínáčkem. Jazýček spouště i napínáčku jsou zlacené, stejně jako páčka 
záchytu zásobníku a páčka pojistky, ležící vpravo vzadu vedle pouzdra závěru. Zbraň je 
opatřena popažbou z kvalitního ořechu. Pažba má lícnici, výrazně vyvýšený hřbet hlaviště a 
pistolovou rukojeť. Jde o pažbu, označovanou jako bavorská. Rybina na pistolové rukojeti a 
úchopových plochách předpažbí je vždy vpředu i vzadu lemována řezbou s rostlinným 
motivem. Pažba má polomatný olejovaný povrch bez jakýchkoli stop¨používání a poškození. 
Hlaviště pažby zakončuje zdrsněná plastová botka. U zbraně chybí zásobník. Ke zbrani patří 
kožené pouzdro firmy Knipp Jagdwaffen. 
 
Zbraň číslo 7: 
Samonabíjecí pistole Walther, model THP.  Výrobní číslo 282335. Ráže 22 long rifle. 
Zbraň vyrobila firma Carl Walther v Ulmu v Německu. Na levé straně závěru je logo výrobce, 
jeho obchodní jméno, označení modelu a ráže zbraně. Z pravé strany je vyraženo výrobní 
číslo a německá zkušební značka. Další značky jsou na hlavni ve výhozním okénku a 
vyplývá z nich, že zbraň prošla zkušebnou v Ulmu. Lišta na závěru je zdrsněná proti 
odleskům a oslnění, na rybině je do ní zasazeno hledí a muška. Hledí je na straně ke střelci 
zvýrazněno jedním obdélníkovým světlým bodem, umístěným proti zářezu hledí a další bílý 
bod je na mušce. Pistole je opatřena individuálně vyrobenými dřevěnými střenkami. Kovové 
části jsou černěné, s velmi malými stopami nošení a používání. Drobné otěry najdeme pouze 
na přední straně závěru a rámu. Vznikly při zasouvání do pouzdra. Mechanismy jsou 
funkční, vývrt je ve vynikajícím stavu. U zbraně chybí zásobník. Jde o sériovou zbraň tovární 
výroby, zušlechtěnou v minulosti dřevěnými střenkami. Ke zbrani patří nylonové opaskové 
pouzdro značky Bianchi International velikosti dva.  
 
Zbraň číslo 8: 
Trojče (lovecká puška s jednou brokovou hlavní, jednou kulovou a jednou 
malorážkovou hlavní). Zbraň má výrobní číslo 22.1662 a ráži 30 R Blaser , 5,6x50 R  a 20-
76. Výrobce není na zbrani uveden, ale podle prvního dvojčíslí výrobního čísla před tečkou 
bylo zjištěnmo, že se jedná o firmu Jakob Koschat z Ferlachu . Na levé straně hlavňového 
svazku je vzadu nad háky vyražen nápis „H.Kninn“. Pravděpodobně jde o signaturu 
subdodavatele nebo zaměstnance výrobní firmy, který zhotovil hlavňový svazek. Hlavně mají 
kruhový průřez, na horní hlavni je lišta, zdrsněná proti odleskům a oslnění. Do lišty se sklápí 
hledí, tvořené jedním plátkem. Muška je na výrazném nosiči mušky a je ocelová s 
kuželkovým průřezem. V liště jsou už od výrobce zasazeny dva kameny pro klapkovou 
montáž puškohledu. Na spodní straně hlavňového svazku jsou vyraženy zkušební značky 
zkušebny zbraní ve Ferlachu z roku 1994. Podruhé zbraň prošla zkušebnou v Mellrichstadtu 
v dubnu 2001. Vývrt hlavní je ve vynikajícím stavu. Zbraň je opatřena závěrem Purdey-
prodloužený dvojitý klín zapadá do dvojitého háku na spodní straně hlavní. Třetí a čtvrtý 
uzamykací prvek jsou dva Kersteny, umístěné po stranách brokové hlavně, jimiž prochází 
příčný čep. Závěr ovládá Scottova temenní klička, za kterou se nachází pojistka, sloužící 
také k přepínání spoušťového mechanismu. Baskule a zámkové desky jsou bohatě 
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celoplošně ryté motivy lovné zvěře, které doplňuje rozvilina. Na levé straně jsou srny na 
mýtině, na pravé straně liška a kachny u vodní plochy. Shora na baskuli, temenní kličce a 
jazýčku baskule jsou pouze rostlinné motivy a zdola pak vedle rostlinných motivů hlava 
divokého prasete. Na vnitřní straně baskule se opakují zkušební značky z Ferlachu z roku 
1994 a dále je zde číslo 662. Pažba je vyrobena z velmi kvalitního ořechového dřeva, které 
je upraveno do vysokého lesku. Má výrazně zahnutou pistolovou rukojeť, vysoký hřbet a 
hraněnou lícnici. Jde o pažbu, označovanou jako bavorská. Pistolovou rukojeť zakončuje 
čepička z tmavého dřeva, do které je vsazen kovový oválný monogram písmeny JJ. V Pažbě 
je zdola schránka na čtyři náboje (dva kulové a dva brokové), krytá odklopným víčkem, které 
je, podobně jako baskule celoplošně zdobeno rytým rostlinným motivem. Hlaviště pažby 
zakončuje masivní hnědá gumová botka. U zbraně chybí předpažbí.  
 
Zbraň číslo 9: 
Jednoranová lovecká puška-kulovnice systému Heeren.  Výrobní číslo 2668-76,  ráže 7 
x 75 R Super Expres vom Hofe.  Rakousko, Ferlach.  Výrobce zbraň nesignoval., ale s 
pravděpodobností hraničící s jistotou jde o výrobek firmy Outschar, respektive Outschar 
Schaschl v rakouském Ferlachu. Zbraň byla vyrobena v roce 1976. Hlaveň je osmihranná s 
výraznou plošinou nahoře. Plošina je zdrsněná proti odleskům a oslnění a vpředu z ní 
vystupuje výrazný nosič mušky s muškou, která má kuželkový průřez. Hledí je tvořeno 
jedním pevným zářezem a je zasazeno na příčné rybině. Před hledím a za hledím jsou 
zasazeny dva kameny pro stojánkovou montáž. S největší pravděpodobností pocházejí 
přímo od výrobce zbraně. Na hlavni není signatura, černění nese minimální až žádné stopy 
používání zbraně. Vývrt je ve výborném stavu. Pouzdro závěru, horní okraje bloku závěru a 
vnější strana lučíku jsou celoplošně zdobeny poloreliéfní rytinou, ve které převažují silně 
stylizované rostlinné motivy. Na bocích pouzdra závěru však dominuje lovná zvěř. Na levé 
straně je to jelen s laní a na pravé straně divočáci. Výzdobné motivy jsou ryze 
středoevropské, opakují se také na dalších zbraních systému Outschar, které jsem z této 
dílny moh vidět. Na pravé straně pouzdra závěru se nachází páčková dvojpolohová pojistka. 
Při horním okraji levé strany pouzdra závěru jsou zkušební značky zkušebny zbraní ve 
Ferlachu a číslo zkušebního protokolu 2668.76, pod kterým je zbraň evidována. Ocelový 
zdobený lučík je odklopný směrem dozadu a s ním se vyklopí celý spoušťový mechanismus. 
Zbraň je opatřena polopažbou z velmi kvalitního dřeva. Jedná se o německou pažbu, pro 
kterou je typická pistolová rukojeť a lícnice. Použitá hraněná lícnice je označována jako 
bavorská. Pistolovou rukojeť zakončuje černá dřevěná čepička, vystupující směrem vpřed. 
Pistolová rukojeť a většina plochy předpažbí jsou zdrsněny šupinovou rybinou, 
kombinovanou po okrajích s rostlinnými motivy v podobě úponků. Nos předpažbí je z 
tmavého dřeva. Hlaviště pažby zakončuje hnědá gumová botka značky Pachmayr. Povrchy 
nesou minimální stopy předchozího používání, zvláště pažba je ve vynikajícím stavu. 
Mechanismy fungují. Zbraň představuje v dnešní době jak hodnotu užitnou, tak hodnotu 
kulturně-historickou. Zbraň je uložena v pouzdru od firmy AKAH, vyrobeném z kombinace 
textilie a hnědé kůže.  
 
Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., 
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz, případně při 
prohlídkách. 
 
Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu veřejné dražby, zejména pak o popisu stavu 
předmětu veřejné dražby a o právech a závazcích na předmětu veřejné dražby váznoucích, 
jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu 
veřejné dražby. 
 
Na předmětu veřejné dražby neváznou žádná práva ani závazky: 
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Bod 4. 
Cena předmětu veřejné dražby: 
Cena předmětu veřejné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek 
podal soudní znalec Mgr. Jan Tetřev, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v 
Hradci Králové ze dne 3. února 1995 č.j. Spr.3726/94 pro základní obor ekonomika, odvětví 
ceny a odhady zbraní historických i moderních, základní ekonomika, odvětví ceny a odhady 
militárií a základní obor technické obory různé, odvětví zbraně historické i moderní a 
vypracoval dne 30.09.2016 posudek s číslem 785 a dne 16.11.2016 posudek s číslem 792 a  
dne 20.02.2018 jeho dodatky a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 
438 500,- Kč  
 
Nejnižší podání činí 438 500,- Kč 

Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč. 
Účastníci veřejné dražby činí svá podání v Korunách českých. 
 

Bod 5. 
Prohlídka předmětu veřejné dražby byla stanovena na tyto termíny: 
1. termín dne:    15. května 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod. 
 

Prohlídka předmětu veřejné dražby bude provedena před zahájením veřejné dražby. V tomto 
termínu a čase je sraz zájemců v sídle dražebník (ul. Čimická 780/61, Praha 8), kde se 
následně koná i dražba.  
 

Bod 6. 

Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena: 
 

a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční 
banky a.s., variabilní symbol:rodné číslo (v případě, že účastníkem dražby je fyzická 
osoba) nebo IČ (v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba). Specifický 
symbol: 7881 (ID dražby). Do zprávy pro příjemce uveďte den veřejné dražby a 
jméno. Dražební jistota je uhrazena v okamžiku připsání částky na účet dražebníka. 
Podrobnosti o platbě dražební jistoty včetně QR kódu naleznete v inzerátu této 
nemovitosti na internetové adrese www.eurodrazby.cz. V záložce „Základní 
informace“ klikněte na odkaz „Platba jistoty“. 

b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 – Čimice, 
před zahájením veřejné dražby.  

c) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník veřejné dražby je 
povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. 
Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek 
věřitele (dražebníka) do výše 100 000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že 
dlužník (vydražitel) zmařil veřejnou dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná 
ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva 
jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala 
dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření veřejné 
dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které 
by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o 
zmaření veřejné dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka 
musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. 
Dražebník bude v záruční listině označen následovně: EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 
780/61, Čimice, 181 00 Praha 8, IČ: 29135419. 
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na  

      území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce. 
 

Vrácení dražební jistoty: 
Účastníkům veřejné dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na účet, se 
vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, 

http://www.eurodrazby.cz/
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případně na účet, který účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do veřejné dražby”, a to 
do třech pracovních dnů ode dne konání veřejné dražby. V případě bankovní záruky vrátí 
dražebník záruční listiny a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na 
účet, vrátí dražebník účastníkovi veřejné dražby, který předmět veřejné dražby nevydražil, 
složenou dražební jistotu bez zbytečného odkladu po skončení veřejné dražby.  
 

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 23.03.2018 a končí zahájením veřejné 
dražby. 
 

Účastnící veřejné dražby jsou povinni doložit při zápisu do veřejné dražby svou totožnost, 
doložit složení dražební jistoty a doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami, 
vyloučenými z veřejné dražby, popř. své oprávnění jednat za účastníka veřejné dražby. 
Zastupování účastníka veřejné dražby: účastník veřejné dražby se může dát ve veřejné 
dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele. 
Nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je 
držitelem zbrojního průkazu, nebo zbrojní licence, pokud zákon nestanoví jinak.  
Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze 
držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně 
ohlásit příslušnému útvaru Policie. Potřebným dokladem je zbrojní průkaz nebo zbrojní 
licence. 
Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě POVOLENÍ. 
Účastník dražby musí při zápisu do veřejné dražby předložit kromě zbrojního průkazu nebo 
zbrojní licence i povolení k nabytí zbraně vydané příslušným orgánem POLICIE ČR.  
V případě, že nebudou účastníkem veřejné dražby předloženy požadované dokumenty, 
nebude účastník do veřejné dražby zapsán a nebude mu umožněno se veřejné dražby 
účastnit !!! 
 

Bod 7. 
Úhrada ceny dosažené vydražením bude stanovena takto: 

 Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen 
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 10. dnů od skončení veřejné 
dražby. 

 

 Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen 
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 30. dnů od skončení veřejné 
dražby. 

Vydražitel může provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním převodem ve 
prospěch účtu dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 (variabilní symbol: v případě, že 
vydražitelem je fyzická osoba – číslo jednací veřejné dražby, právnická osoba – IČ), nebo 
poštovní poukázkou. 
 

Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím veřejné dražby, se započítává na 
cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě 
bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši 
v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny 
vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, 
rovněž platba směnkou je nepřípustná. 
 
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj 
vlastnictví předmětu veřejné dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je 
veřejná dražba zmařena vydražitelem a dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího 
příslušenství se použije na náklady zmařené veřejné dražby. Koná-li se opakovaná veřejná 
dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty na náklady opakované veřejné dražby. Po 
úhradě nákladů veřejné dražby a opakované veřejné dražby se zbývající část vrátí 
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vydražiteli, který způsobil zmaření veřejné dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření veřejné 
dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů veřejné dražby, kterou 
nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované veřejné dražby 
konané v důsledku zmaření předchozí veřejné dražby vydražitelem. 
 

Veřejná dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně. 
 

Bod 8. 
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu veřejné dražby dle § 30 zák. č. 26/2000 Sb., 
je dražebník povinen předat vydražiteli předmět veřejné dražby a listiny, které osvědčují 
vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem veřejné dražby nebo osvědčují jiná 
práva vydražitele vůči předmětu veřejné dražby. Předání předmětu veřejné dražby proběhne 
nejpozději do jednoho měsíce od data úhrady ceny dosažené vydražením. O předání 
předmětu veřejné dražby bude sepsán Protokol, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a 
vydražitel. 
 

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu veřejné dražby nese vydražitel, 
vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo 
dražebníka. Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na www.eurodrazby.cz . 
 

Škody na předmětu veřejné dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání 
předmětu veřejné dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu 
způsobenou v souvislosti s předmětem veřejné dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím 
předmětu veřejné dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. 
 
Povinnosti související s AML: 
Dražebník i účastníci dražby jsou povinni plnit veškeré své případné povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Účastníci 
dražby zejména berou na vědomí, že dražebník se ve vztahu k plnění této smlouvy považuje 
za tzv. povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 
Účastníci dražby dále berou na vědomí, že pokud dražebník provedl pouze jejich 
zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle § 13 odst. 2 písm. c) AML zákona, a vyjde-li kdykoli 
v průběhu dražby najevo, že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení zjednodušené 
identifikace a kontroly klienta dle výše uvedeného ustanovení (zejména v případě, že 
hodnota Předmětu dražby bude vyšší než zákonný limit stanovený v AML zákoně (v 
současné době 15.000 EUR), je dražebník oprávněn a povinen provést identifikaci a kontrolu 
účastníků dražby v plném rozsahu dle § 8 až 12 AML zákona. Účastníci dražby jsou v 
takovém případě bezodkladně po doručení výzvy povinni poskytnout dražebníkovi veškerou 
potřebnou součinnost, zejména jsou povinni poskytnout dražebníkovi doklady prokazující 
jejich skutečného majitele (v případě právnické osoby) a/nebo se dostavit na místo určené 
dražebníkem za účelem provedení identifikace. 
 
Účastníci dražby berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce 
bude považováno za podstatné porušení jejich povinností a může být považováno za 
podezřelý obchod ve smyslu AML zákona se všemi důsledky z toho plynoucími (zejména 
oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu). 

 
Bod 9. 

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků veřejné dražby i dalších osob, které budou 
na veřejné dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením veřejné dražby dotčena, 
v této Dražební vyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a 
zákony souvisejícími. 
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Tato Dražební vyhláška byla sepsána v 15 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno 
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník 
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. 
 
 
 

V Praze, dne 19. března 2018    
 
 
 

dražebník  
 

EURODRAŽBY.CZ  a.s.  

  

………………………………………………  
Michaela Paurová  

zmocněnec  
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