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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní píacovišté Ustí nad Labem

ěís. U/043/KOS/2017 a ieho podmínkách

na ziiŠtění zájemce o koupi nemovitého a movitého majelku V kata§iíálním územíVarnsdorf

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkov,ých (dále jen ,,Úřad'';, jemuž podle § 9 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystuilování v práních iztazícň, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZMS"), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a násl. vyhlášky ě.62/2001 sb., o hospodaření organizačních složek státu a
státních organizací s majetkem slátu, ve zněnípozděiších předpisů, po splnění všech zákonných
podmínek,

Vyhlašuie dne 1 8,7.2017
výběrové řízení s aukcí (dále též,,VŘ") na přode.i dále uvedeného majelku Ve Vlastnictví České

republiky (dále ien ,,prodáVaný majetek'),

l,
Prodávaný majelek

. pozemková parcela č. 469912 o \^ýměře 482 m', oslatní plocha, jiná plocha,

v k.ú, VarnsdorŤ, obec Varnsdoď, vedené u Katasřáhího úřadu pro Ústecký kraj, Katastrá|ní
pracoviště Rumburk a zapsané na LV č. 60000.

ll.
Popis prodávaného maietku

Nemovitost se nachází v zastavěné části města Varnsdorf a tvoří z hlediska Využití územní celek
se sousedním pozemkem p,č. 4699/1 Ve Vlastnictví města Varnsdoď, na kterém jsou umístěny
soukromé garáže, Pozemek tvoří zatravněnou plochu mezi pozemkem p,é. 4572 (komunikace
Chmelařská, Ve Vlastnictví měsla) a díážním tě|esem na pozemku p.č. 8213/8 Ve Vlastnictví ČR -
Správa Železniění cesty s.o. Na pozemku se nachází sít' eleklronických komunikací společnosti
02 czech Republic a.s. (v současné době pod názvem CETIN), dále zařízení provozovaná
společnosti SčVK, a.s., a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma, konkrétně se jedná o
kanalizační stoky do DN 600 a vodovodní řad do DN 100 a kabelová tra§a napájecího kabelu pío
přejezd a dálkorni kabel v maj€tku sŽDc.

lll.
Prohíídka prodávaného maietku

Prohlídka prodáVaného majetku se neuskutečni ma,ietek je Volné přístupný.



!_

lv,
Yyhlášená minimální kupní cena

1, Vyh|ášená minimá|ni kupní cena nemovité véci
(stovy:Ctyřicetdevěttis ícšesisetosmdesátkorun óe§kých).

1.

l.

2.

1.

2.

.r.

4.

cln l 49,680,00

v.
Aukce a minimální příhoz ke anlšení kupní ceny pro aukci

Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami.

Aukce proběhne íormou podávání nab.ídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní
ceny V listinné podobě dosažená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšeni ku'pní ceny pro aukci
se stanovuje na částku 5.000,- Kč. Předsedající Komise si vyhrazuje píáVo tuto částku
v průběhu aukce snížit d|e Vlasiní úvahy.

Vl,
Účastníci výběrového řízení

úled nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Úóastníkem
VR řízení mohou být íyzické osoby nebo právnickó osoby.

Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úřadu písemnou nabídku, klerá splňuie náležitosti
stanovené tímto oznámením a Podmínkami_ Výběrových řízeni na prodej majetku
vyhlašovaných Úřadem (dále jen ,,Podmínky VŘ1.' RoOminXy VŘ.isou neailnoú součá.tí
tohoto oznámení-

Každý z účastníků VŘ může do VŘ podai pouze jednu nabídku.

Podáním nabídky účastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu
prodávaného maietku.

vll.
Podání nabídky a doíučení obálek s nabídkami

Nabídka se podáVá V uzavřené (zalepené) obálce, na kteíé musí být uvedeno označení
adresáta (Uřadu) a která musí b]/t opatřena zřetelným nápisem:

,,Výběrové řízení s aukcí čís. U/043/Kos/20í7 - NEoTEVÍRAT !l!"

ohálka s nabídkou musi být Úřadu doručena do 6,9,2017 do g:o0 hod. Věetně (dále ien
,,lhůta pro podání obálek s nabídkami"), Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohlédu
na způsob doručení povážováno skutečné přévzelí obálky § nabídkou podatelňou Úřadu na
adrese:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemní pracoviště Ustí nad Labem
Mírové náměstí 36
400 01 Ústí nad Labem

obálku s nabídkou lze doíučit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen

"pošlou"), kulýrní službou nebo jiným veřeiným přepravcem. Za včasné podání obálky
s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné
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2.

3.

poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde ktíži účastníka. Nabídky nelze
doručit ce§tou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel.

,t,

víll.
složení kauce

Podmínkou účasti Ve VŘ je složení částky na úhradu ěásti kupní ceny, kterou účastník
VR složil na účet Uřadu (dáie jen ,,kauce"), ve q/ši 4.968,00 Kč. Kauci lze složit
bezhotovostním převodem, složením hotovosli v bance nebo zasláním poštovní poukázkou, a
to na účet č, 5015-81244í1/0710 Vedený u ČNB, Variabilní symbol 490170043. Jako
speciíický Symbol uvede 

'yzická 
osoba datum narozeníVe íormátu DDMMRRRR a práVnická

osoba sVé lČo. Kauci není možné složit v hotovosfi do pokladny Úřadu.

Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději 6. g. 2017 v g:0o hod.

V případě opožděného připsání kauce na účet Úřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci
je nulné zaslat V dostatečném óasovém předstihu Vzhledem ke lhůtám mezibankovních
převodů; Včasné připsání kauce na účet Uřadu a uvedeníVariabilního a specifického symbolu
ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdížení připsání kauce ňa účet
Uřadu jde k tíži účastníka VŘ.

lx,
prezence rlčastníků a otevírání obálek s nabídkaml

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve středu 6. 9. 2017 v9:30 hod. na Územním
pracovlšti Ústí nad Labem, v místnosti č. 523.

Prezence úóastníků zaóiná v 9:00 hod. a končí V 93a had. na Územním pracovišti Ústí
nad Labem, v místnostl č, 523.

x.
výběr kupuiícího

Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje vý,še nabízené kupní ceny. Výběr
kupujícího bude píoveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VR,

Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schvá|ení
Ministerstvem financí podle § 22 ZMs. Neudělí-li přís|ušné ministerstvo schvaIovací doložku,
k převodu prodávaného majetku nedojde a VŘ tím končí.

1.

xl,
Kontaktní údaje

Dalš[ inlormac_e o píodávaném majeiku, bližší informace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách VŘ a složení kauee jsou k dispozici na webu Úřadu wuw.uzsvm,cz, a to v sekci
,,Nabídka majetku", Pokud bude mít třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jei písemně poštou nebo
elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpovi dotaz do 3
pracovních dnů. Dotaz i reakci Uřad zveřejní v záložce k prodávanému majeiku. Dotazy lze
zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doruóené po této lhůtě nemusí být Uřadem zodpovězeny.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko\^ých
Uzemní pracoviště Ustí nad Labem
Mírové náměstí 36
400 01 Ústí nad Labem

1.



Alena kostovičová
Tel. 416 921 52B
e-mail: alena.kostovicova @ uzsvm.cz

Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeie
http://www.uzsvm.czlnabídka-maietku-274-0-85.

ZauCr"en}l"tunoueni

1. Úřad si vyhrazuje práVo zíušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout Všechny
před|ožené náVrhy, a to až do doby podpi§u kupní smlouvy ze SVé strany. Zruš_ení VR
ie nepovažule zalednání Ve smyslu ustanovení § 

,l729 odst, 1 NoZ a účastník VŘ nemá
právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

Zrušení VŘ před postedním termínem'pro předání nabídek Úřad uveťejní stejným
způsobem, kterým vyhlásil oznámení o VR a jeho podminkách, Včetně lhůt.

Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastíve VŘ.

Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto oznámení, budou zasílány pošlou
dopoťučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy přo doručování uvedené v nabídce,
nebo v případě elekřonického doruóování prostřednictvím datových schíánek
na etektronické adresy uvedené v nabídce. V případé, že tyto dokumenty budou
provozovatelem poštovních služeb vráceny Uřadu jako nedoručené, považuje se za den
doručení takové zásilky třeií přacovní den po odeslání. Doíučení do datové schránky
se řídí ustanoveními zákona ě. 300/2008 sb,, o elektronických úkonech a autoíizované
konverzi dokumentů, Ve znění pozdějších předpisů.

V Ústí nad Labem dne 1|, il \|j:l

lng. Karel Pekárek
ředitel odboíu Hospodaření s majetkem státu

pracoviště Ustí nad Labem

2,

3.

4.

1 B. 07. 2017

Přílohy;

Podmínky Výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
lníormace pío účastníky Výběrového řízenía Veře.inosti k průběhu aukce.
Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - íyzické a právnické osoby.
Návrh kupní smlouw UzsVM/U/1 1238/2017-HMsU

ťt



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příloha č. 2 MP ó. 1l2o17

Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Uřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových

(dále jen ,,Podmínky VŘ")

Podmínky VŘ upravují pravidla zjišťování zájemců o koupi majetku Státu formou Výběrového řízení
(dále také jen ,,VŘ"), které V souladu s § 22 zákona č. 219l2ooo Sb., o majetku České republiky
a jejím Vystupování v právních uzlazich, a § 21 vyhlášky é. 6212001 Sb,, o hospodaření
organizaěních složek státu a státních organizací s majetkem státu, oboje Ve znění pozdějších
předpisů, Vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Tyto Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho
podmínkách. Jsou k dispozici na kontaktníadrese Úřadu a na webu Úřadu,

čt. t
Povinný obsah a forma nabídky učiněné účastníkem výběrového řízení

1. Nabídka se předkládá v uzavřené (za|epené) obálce. Obálka s nabídkou musí být označena
podle instrukcí obsažených V oznámení o Výběrovém řízení.

2. Nabídka podaná do výběrového řízení musí obsahovat:
a) Vlastní nabídku účastníka VŘ podanou na formuláři Nabídka a prohlášení účastníka VŘ,

ktený je k dispozici na webu Úřadu u informace o prodeji prodávaného majetku.

b) Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, pokud nabídku činí právnická
osoba.

vlastní nabídka účastn íka vŘ
Vlastní nabídka musí být předložena v českém jazyce na formuláři Nabídka a prohlášení
účastníka VR a musí obsahovat tyto údaje:

- U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, tNalý pobyt.

- U práVnických osob přesný název, sídlo, lČo a osobu opráVněnou k zastupování právnické
osoby.

- V případě nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifikační údaje u všech
účastníků.

- Nabízenou výši kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně V Kč, přicemž
v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka,
která obsahuje nižší nabízenou Výši kupní ceny než je vyhlášená minimální kupní cena,
nebude do VR zahmuta.

- Prohlášení účastníka uýběrového řízení, včetně souhlasu se zde uvedenými podmínkami
VŘ a prohlášení o složéní kauce.

- Vlastní nabídka musí být podepsána účastníkem VŘ (u právnických osob v souladu
se zápisem Ve veřejném rejstříku nebo v obdobném rejstříku nebo Se zvláštním zákonem,
podle kterého právnická osoba Vzniká), při podání společné nabídky Více osobami
(při nabývání do spoluvlastnictví) všemi osobami.

Účastníci VŘ mohou nepovinně uvést další údaje (adresu pro doručování, pokud je odlišná
od adresy trvalého pobytu nebo sídla; iníormaci o s|ožení kauce, tj. zda kauce byla složena
V hotovosti nebo bankovním převodem, číslo účtu, z něhož byla odeslána, Variabilní symbol
a specifický Symbol platby; číslo účtu pro vrácení kauce; telefon, e-mail; informace o osobním
stavu fyzické osoby: ženatý - Vdaná - ostatní; osobní údaje manželky/manžela, pokud
je účastník VR ženatý/Vdaná a hodlá nabýt prodávaný majetek do spoleóného jmění manželů).

t,lr',l
\/uJ / / q
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Úřad pro zastupování státu Ve Věcech majetkových Příloha č. 2 MP ó. 112017

1.

Doporučuje se, aby nabídka obsahovala i případný doklad o uspořádání společného jmění
manželů.

vÝpis z veřeiného reistříku nebo obdobného reistříku

Právnická osoba přiloží k nabídce platný výpis z veřejného rejsiříku, U právnické osoby, která
se nezapisuje do veřejného rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem
stanoveného rejstříku, vněmž je zapsána, případně kopii písemné smlouvy nebo zakládací
listiny, která prokazuje založeni právnické osoby, způsob podepisování a případné změny
těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kteným právnická osoba Vzniká, Tyto podmínky
se nevztahují na obce a kraje,

Doklad o uspořádání sDolečného iméní manže|ů

Podává-li jeden z manželů nabídku a hod!á kupní smlouvou nabýt prodávaný majetek
do svého výlučného Vlastnictví přičemž se doporučuje k nabídce přiložit něKený z těchto
dokladů (tato podmínka se neuztahuje na cizozemce, pokud nepodléhají režimu společného
jmění manželů):

- Písemné prohlášení druhého manžela opatřené jeho podpisem, že manžel, kten, podává
nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, Keré nejsou součástí společného ,imění manželů.

- Notářský zápis o zúžení spoleóného jmění manželů nebo o smluveném manželském
majetkovém režimu podle § 716 zákona é. 8912012 Sb., občanshý zákoník
(dále jen ,,NoZ").

- Pravomocný rozsudek, jímž došlo ke zrušení společného jmění manželů (prostá kopie),

- Pravomocný rozsudek o zúženi rozsahu společného jmění manželů (prostá kopie).

Nepředloží-li Vítězný úóastník VŘ žijící V manželství takový doklad V dodateóné lhůtě
stanovené Úřadem, lze prodávané Věci převést Jen do společného jmění manželů, V takovém
případě lze identifikační údaje druhého z manže|ů doložit Uřadu idodateóně před podpisem
kupní smlouvy.

čt. z
Kauce

Účast ve VŘ může být podmíněna složením óástky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník
VR složí na účet Uřadu (dále jen ,,kauce"), ve výši stanovené v Oznámení o VR.

Kauci lze složit bezhotovostním převodem, Složením hotovosti v bance nebo zasláním poštovní
poukázkou na úóet uvedený v Oznámení o VR. Kauci nelze složit v hotovosti v pokladně
Úřadu. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR
a právnická osoba sVé lco,

Variabilní a specifichý symbol jsou identifikaóní údaje platby kauce, na základě ktených
je kauce přiřazována ke . konkrétní nabídce doruĎené do VŘ. Uvedení variabilního
a specifického Symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. V případě jahichkoli
pochybností se kauce k nabídce nepřiřadí. Nabídka, ke které se nepodaří Komisi přiřadit kauci
připsanou včas a řádně na účet Úřadu, nebude do VŘ zahrnuta. Nezahrnutí nabídky do VŘ
v důsledku nedostatečné identifikace platby kauce jde k tíži účastnika VŘ,

Účastník VŘ má možnost sdělit Úřadu identifikační údaje platby kauce V Nabídce a prohlášení
účastníka VŘ nebo předložením dokladu o složení kauce při prezenci; ti. doklad o složení
kauce účastník VŘ může předložit bud' spolu s Nabídkou a prohlášením účasJníka VŘ
nebo při prezenci účastníků VŘ. Dokladem o složení kauce se pro účely tohoto VŘ rozumí,
např. výpis z bankovního účtu účastníka VŘ nebo doklad o složení kauce v hotovosti v baňce
nebo podací lístek poštovní poukazky.

2.

4,
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Úřad pro zastupování státu Ve Věcech majetkových Příloha č. 2 MP ó. 112017

5. Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději Ve stejném termínu (tj. V den a hodinu),
ktený je určen pro podání nabídky. V případě opožděného připsání kauce na účet Uřadu,
nebude nabídka do VR zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu
vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; Včasné připsání kauce na úóet Úřadu
je odpovědn_ostí úĎastníka řízení. Případné zdžení připsáni kauce na účet Úřadu jde ktíži
účastníka VR,

6, Za dobu od složení kauce do uplynutí lhůty pro její Vrácení podle těchto Podmínek
VŘ nemohou úóastníci VŘ uplatňovat Vůči Úřadu nárok na příslušenství z kauce přirostlé
za toto období,

7, Kauce propadne ve prospěch Úřadu v případě, že vítěz VŘ zmaří svým jednáním uzavření
kupní smlouvy nebo nepodepíše kupní smlouvu. V případě, že kupující poruší podmínky kupní
smlouvy, naloží se s kaucí podle ustanovení kupní smlouvy. Kauce propadne iV případě,
že prodávaný majetek lze převést pouze do spo|ečného jmění manželů, avšak druhý
z manželů v přiměřené lhůtě neposkytne své identifikační údaje nebo odmítne podepsat kupní
smlouVu.

8. Účastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámení
výsledků VŘ, nejpozději však do í0 pracovních dnů ode dne otevírání obálek. Tato lhůta
nezačne běžet v případě, kdy účastník nesdělí Uřadu číslo úáu, na ktený má být kauce
vrácena.

9. Pokud je_kupní smlouva uzavírána s rozvazovací podmínkou (Viz čl. 5 odst. 8), vrací Se kauce
i vítězi VR v případě, že bylo uplatněno předkupní právo.

,l0. Kauce se Vrací zásadně bezhotovostním bankovním převodem na účet, ktený účastník VŘ
uvede V Nabídce a prohlášení účastníka VR, sdělení čísla účtu, na ktený má být kauce
vrácena, je odpovědností účastníka VŘ, Pokud tento údaj nesdělí, bude kauce v případě
bezhotovostního bankovního převodu Vrácena na účet, ze Kerého byla odeslána. V případě
složení kauce v hotovosti na účet Úřadu nebo zaslání poštovní poukázkou se doporučuje vždy
uvést číSlo úótu, na ktený má být kauce Uřadem vrácena. Za prodlení s Vrácením kauce
zaviněné nesdělením óísla úótu, na ktený má být kauce Vrácena, nemohou účastníci VŘ
uplatňovat Vůói Úřadu nárok na příslušenství z kauce přirostlé za toto období.

čt, s
Výběr kupujícího ve výběrovém řízení s aukcí

1. Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje Výše nabízené kupní ceny. Výběr
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden zájemce.

2. Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta obálka s nabídkou, která byla
doručena po lhůtě stanovené v Oznámení o VR, nebo nesplňuje některou ze závazných
podmínek podle těchto Podmínek VŘ, případně da|ších dokumentů k výběrovému řízení, dá|e
nabidka, u niž se Komisi nepodaří přiřadit kauci připsanou na úcet Úřadu, nabídka u niž
nebude připsána kauce na účet Uřadu řádně a Včas.

3. Otevírání obálek se uskuteční do 30 minut po uplynutí lhůty pro podání obálek s nabídkami.
otevírání obálek s nabídkami zajišťuje Komise pro otevírání obálek jmenovaná ředitelem
územního pracoviště, ředitelem odboru Hospodaření s majetkem státu nebo ředitelem
odloučeného pracoviště Uradu 1dále jen ,,Komise"). Při otevírání obálek s nabídkami sděluje
předsedající Komise (dál jen ,,předsedající") všem přítomným účastníka, ktený podal obálku
s nabídkou, splnění ói nesplnění všech vyhlášených podmínek pro podání obálky s nabídRou
a výši nabídnuté ceny. obálky s nabídkami, které nesplnily Všechny Vyhlášené podmínky
pro podání nabídky, Komise nezahrne do dalšího posuzování.
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5,

po skončení otevíráníobálek s nabídkami předsedající sdělí účastníkům vŘ a veřejnosti jméno

u piiirnéni (název) účastníka vŘ, t<tený splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabíd_ky

uJ Ýi{ a poiul nejvyšší nabídku kupni ceny, dále sdělí, zda jsou splněny podmínky pro konání

aukce. pbkud nejsou splněny poaminry pó xonániaukce, piedsedající ukončí VŘ a o průběhu

ot"uirani obálek s nabídkami je sepsán protokol, kteryi podepisují přítomní ólenové komise

na všech jeho stránkách,

Aukce se uskuteční, pokud byly doručeny alespoň 2 a více bezvadné nabídky, které splňují

G;h"y-ňári;xý vŘ. Áux"'"'.e koná 
-bezprostředně 

po_ skončení VŘ. Do aukce mohou

ňóiiáuÉit',:eá"t"ici, rteri podaIi bezvadnou nabídku doVŘ, osobně se dostaví k otevírání

boatur' 
" 

prokážou své oprávnéni jednat. počet účastníků aukce se určí jako % všech

bezvadnýóh nabídek doručených cio VŘ, pocet úč€stníků_ aukce se_zaokrouhluje směrem

nánáiu. Ý ton1to poótu se aukóe mohou zúóastnit přítomní účastníci VŘ v pořadí od ne.jvyš§í

nabidky kupni ceny. Způsob píokázáni oprávněni jednat.je uveden v těchto podminkách VŘ.
předsedajíóí oznámí účastníky VŘ postupující do aukce. účast v aukcije dobrovolná.

3/4 úóastníků podle odst. 5 tohoto článku se stanoví podle následující tabulky:

Aukce neprobíhá podle zákona č. 2612000 Sb,, o Veřejných dražbách. o pravidlech průběhu

aukce bubou všiihni přítomní účastníci a veřejnost poučeni předsedajícím před zahájením

vĚstni aurce. Tato pravidla jsou obsažena v lnformaci pro účastníky výběrového řízení

a Veřejnost k průběhu aukce, lnformace jsou k dispozici na Webu Uřadu,

průběh aukce je zaznamenán v protokolu o výběrovém řízení, ktený podepíší všichni přítomní

aenove komisé a licitátor, je_li určen, na všech jeho stránkách a účastník aukc€, kteryí podal

nejvyšší nabídku kupní ceny. protokbl mohou óodepsat i ostatní úóastníci VŘ, kteří se VŘ
zúčastnili až do jeho konce.

Výsledek vŘ buoe písemně oznámen všem úcastníkům VŘ do 10 pracovních dnů od data

kónání aukce. Vítězný účastník VŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu,

čt. +
Prezence účastníků výběrového řízení

Prezence úóastníků VŘ bude probíhat od uplynutí lhůty pro podání nabídek maximálně

oo dobu 30 minut. po uplynutí této doby bude zahájeno otevírání doručených obálek

s nabídkami. účastnírovi'ýŘ nebo jeho zmocněnci, ktený se k prezenci dostaví po uplynutí

doby určené k prezenci úŤstníků VŘ, nebude prezence umožněna. Takový účastník VR nebo
jeho zástupce může být VŘ dále přítomen pouze jako Veřejnost.

úóastníci VŘ se zapisu.lí do Prezenční listlny pro úĎastníky výběrového řízení, která je nedílnou

.ouea.ti protokolu o výběrovém řízení. prezence účastníků VŘ u fyzických osob se provádí

v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a u právnických osob v rozsahu

název, lČo, sídlo, osoba opráVněná jednat

účastník VŘ _ fyzická osoba - musí prokázat svoji totožnost.platným průkazem totožnosti, ktený

|ři prezenci úóástníků VŘ předloží k nahlédnutí. pro úcely VŘ se za průkaz totožnosti považu.je

a) u občanů české republiky občanský průkaz, pokud mají trvalé bydliště v zahranióí také

cestovní pas;

7.

o,

6.

9.

1.

3.

Pocet bezvadných
nabídek

2 J 4 5 6 7 8 o 10 11 13 14 ,l5

Z toho 3l4 postupující
do aukce

3 3 4 o b 7 8 9 9 10 11 12
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1,

b) u zahraničních fyzických osob pouze cestovní doklad.

Účastník VŘ - právnická osoba - osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem
právnické osoby (dále jen ,,statutární orgán právnické osoby") musí doložit, že jsou oprávněny
jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem z Veřejného rejstříku, výpisem
z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií
písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založeni právnické osoby, způsob
podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kteným
práVnická osoba vzniká. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost podle
odst.3 tohoto ólánku. Pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato
změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své
opráVnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením.

Úóastnír VŘ - obec, kraj nebo hlavní město Praha - zástupce obce, kraje nebo hlavního městá
Prahy,je povinen proká2at se listinou dokládající jeho oprávnění jednat jejich jménem ve VŘ
a prokázat svoji totožnost podle odst. 3 tohoto článku, obsah listiny musí splňovat náležitosti
plné moci uvedené v odst. 6 tohoto článku.

Účastník VŘ se může při otevírání obálek a aukci nechat zastoupit zmocněncem. Tento
zmocněnec musí předložit při prezenci účastníků VŘ plnou moc udělenou účastníkem
VŘ a v|astnoručně podepsanou účastníkem VŘ nebo statutárním orgánem právnické osoby.
V plné moci musí být nezpochybnitelným způsobem uvedeno:

a) identifikace zastupovaného úcastníka VŘ;
b) VŘ, ve kterém zmocněnec účastníka VŘ zastupuje;

c) rozsah zmocnění.

Při prezenci účastník VŘ sdělí a doloží, která jedna konkrétníosoba bude v aukci činit nabídky
za manžele, osoby, které chtějí nabýt prodávaný majetek do spoluvlastnictví, právnické osoby
nebo obce, kraje či hlavní město Prahu,

čt. s
Práva a povinnosti Úřadu a kupujícího

PráVa a povinnosti VyplýVající pro Úřad a kupujícího z konkrétního vŘ jsou individuálně
upraveny v kupní smloúvě, Kerá je nedílnou souóástí Oznámeni o VŘ.

Kupujícíje mimo jiné povinen platně podepsat kupní Smlouvu (z toho jeden výtisk s ověřeným
podpisem u fyzických osob a jeJi třeba u práVnických osob) a doručitji na příSlušné pracoviště
Úřadu ve thůtě stanovené Úřadem, která bude zpravidla 30 kalendářních dnů.

Nejpozději do'l4 kalendářních dnů od doruč€ni Všech Výtisků smlouvy podepsaných kupujícím
zajistí Úřad podpis smlouvy ze sVé strany. Pokud převod podléhá schválení příslušným
ministe§tvem podle § 22 zákona č. 21912OOO Sb., o majetku České republiky a jejim
vystupování V práVních vztazich, Ve znění pozdějších předpisů, je smlouva platná až tímto
schválením.

Po nabytí platnosti smlouvy je kupujíci povinen zaplatit Úřadu nabídnutou kupni cenu v plné
Výši, a to do konkrétně určeného data. Toto datum bude stanoveno Ve VýzVě k zaplacení kupní
ceny, jejíž přílohou bude prostá fotokopie oboustranně podepsané kupní smlouvy s případným
schválením převodu od příslušného ministerstva. Kupní cena se považuje za zaplacenou
dnem, kdy je připsana na účet Úřadu. Kauce složená kupujícím v rámci VŘ na účet Úřadu
se zapoĎte na úhradu kupní ceny a příjmem státního rozpočtu ve smyslu ustanorení
§ 45 odst. 10 zákona č,21812000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stane dnem odeslání
výzvy k úhradě doplatku kupní ceny.

7.
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1.

Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, Včetně příSlušenství a případných dalších závazků
kupujícího, předá Uřad spolu s kupujícím katastrálnímu úřadu jedno Vyhotovení kupní smlouvy
spolu s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu Vlastnického práVa do katastru
nemovitostí.

V případě, že kupující nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 2 a 4 tohoto
článku, nebo pokud dá kupujícíjasně najevo, že kupní smlouvu nemíní pod_epsat, nebo pokud
prodávající od smlouvy odsioupí, může být vyzván kjednání účastník VŘ, Kený se umístil
na druhém místě, pokud jím nabídnutá kupní cena není nižší než 90 % ceny nabídnuté
účastníkem prvním V pořadí.

Kupující bere na Vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých Věcí 0ako nabyvatel
vlastnického práva k nemovitým věcem),

Vázneii na prodáVaném majetku nebo jeho části zákonné předkupní právo (zejména vlastníka
stavby nebo Vlastníka pozemku podle § 3056 zákona č, 89/20,12 sb., občanský zákoník), jsou
v návrhu kupní smlouvy upraveny práva a povinnosti VyplýVající z předkupního práVa (kupní
smlouva s rozvazovací podmínkou).

V případě nabídky do VŘ podané obcí, krajem nebo hlavním městem Prahou musí být
nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy kupujícím doloženo schválení právního jednání
orgánem obce, k€je nebo hlavního města Prahy dle zákonů č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), č, 129l2ooo Sb, o krajích (krajské zřízení) a ó. í3112000 Sb., o hlavním městě Praze,
vše ve znění pozdějších předpisů.

čt. s
závěíečná ustanovení

Úřad si vyhrazuie právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
náVrhy. a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze sVé strany. Zrušení VŘ se nepovažuje
zajednání Ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 zákona ó.89l2o12 Sb., občanský zákoník
a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst, 2 zákona
é, 8912012 Sb., občanský zákoník,

Zrušení VŘ před skoncením_lhůty pro podání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem,
kteným Vyhlásil oznámení o VR a jeho podmínkách, Včetně lhůt.

Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladu spojených s účastí ve VŘ, uzavřením kupni
smlouvy a realizací převodu prodávaného majetku.

3.

4. Všechny dokumenty, odesí|ané Úřadem dte tohoto oznámení, budou zasílány poštou
doporučeně s dodejkou do Vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo
v případě elektronického doruóování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy
uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních s|užeb
vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí pracovní
den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb,,
o elektronických úkonech a autorizované konvezi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Podléhá-li kupní smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb.,
o zvláštních podmínkách úóinnosti něktených smluV, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), uverejňuje kupní smlouvu v registru smluv Úřad,

7-
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1.

2.

lnformace pro účastníky výběrového řízení a veřejnost k průběhu aukce

Prezence účastníků výběrového řízení (dále jen ,,VŘ") bude probíhat od uplynutí termínu pro
podání nabídek maximálně po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude zahájeno otevírání
doručených obálek. Účastníku, který Se k prezenci dostaví po_uplynutí doby určené k prezenci,
nebude prezence umožněna. Při prezenci se musí účastník VŘ prokázat:

a) pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázal svoji totožnost platným průkazem

iotožnosti, Řten7 pri prézenci účastníků VŘ předloží k nahlédnutí. pro účely VR se za průkaz
totožnosti považuje u občanů České republiky oběanský průkaz, pokud mají trvalé bydliště
v zahraničí také cestovní pas; u zahraničních fyzických osob pouze cestovní doklad

b) pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat
jménem právnické osoby (dále jen ,,statutární orgán právnické osoby") musí doložit, že jsou
oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem z veřejného
rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, vněmž je právnická osoba
zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje zaloŽení
právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem
na zvláštní zákon, kteným právnická osoba vzniká, Statutární orgán právnické osoby
prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (viz výše). Pokud dojde ke změně
statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může
statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo
písemným čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou
jeonat za úěastňira'VŘ. Pro případnou účast.vaukci je nezbýtné, aby se účastník VŘ
dostavil v době určené pro prezenci účastniků VŘ, která je uvedena v Oznámení o VR.

po skončeni oievírání obálek s nabídkami předsedající sdělí účastníkům VŘ a veřejnosti jméno

a příjmení (název) účastníka VŘ, ktený splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky
ve VŘ (dále jen ,,podmínky VŘ") a podal nejvyšší nabidku kupní ceny, dále sdělí, zda jsou

splněny podmínky pro_ konání aukce. Pokud nejsou splněny podmínky pro konání aukce,
předsedající ukoněí VŘ a o průběhu otevírání obálek s nabídkami je sepsán protokol, ktenj,

podepisují přítomní členové Komise na Všech jeho stránkách.

Aukce se uskuteční, pokud byly doručeny alespoň 2 a více bezvadné nabídky, které splňují
všechny podmínky VŘ, Aukce se koná bezprostředně po skončení procesu otevírání obálek.
Do aukce mohou postoupit účastníci, kteří podali bezvadnou nabídku do VR, osobně
se dostaví k otevírání obálek a prokážou své oprávnění jednat. Počei účastníkŮ aukce se urČÍ

jako % všech bezvadných nabídek doručených do VŘ. Poóet úóastníkŮ aukce se zaokrouhluje
směrem nahoru. Vtomto počtu se aukce mohou zúčastnit přítomní účastníci VŘ v pořadí

od nejvyšši nabídky kupní ceny. Způsob prokázání oprávnění jednat je uveden v ól. 4
poomiňer výběrových řízení na prodej majetku Vyhlašovaných Úřadem. Předsedající oznámí
účastníky VŘ postupující do aukce. Účast v aukci je dobrovolná.

Po skonóení otevírání doručených nabídek budou _účastníkům, kteří postoupili do aukce a jsou
přítomni, přidělena čísla pro jejich účast v aukci. císla jsou totožná s pořadím došlých obálek
s nabídkami Ve VR.

Předsedající sdělí, že aukce neprobíhá podle zákona č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách,
ale podle vyhlášených podmínek výběrového řízení, informuje o minimální nabízené kupní
ceně pro aukci (kterou je nejvyšší bezvadně nabídnutá kupní cena v listinné podobě), o výši
minimálního příhozu, o možnosti předsedajícího snižovat minimální příhoz v průběhu aukce,
Dále poučí účastníky aukce o způsobu podávání nabídek v této aukci tj. zvednutím přiděleného
čísla a na výzvu předsedajícího ústním sdělením nabízené částky, o nemožnosti ÚČastnÍka
aukce podat stejnou nabídku a o nutnosti navýšení předchozí nabídky a|espoň o aktuální
minimální příhoz. Celý proces otevírání obálek a průběh aukce probíhá v českém jazyce.
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Příloha č. 8MP č. 1l2O17

Pokud není uóiněna účastníky aukce žádná nabídka na první výzvu předsedajícího, vyzve
předseda,jící účastníky podruhé k podání nabídky. Pokud na druhou výzvu k podání nabídky,
není učiněna účastníky aukce žádná nabídka, Vyzve předsedající účastníky potřetí k podání
nabídky. Pokud ani na třetí výzvu předseda,jícího neučiní žádný z účastníků nabídku, aukce
končí.

Předsedající je oprávněn snížit výši minimálního příhozu, pokud se k tomu rozhodne, musí tak
učinit předtím, než potřetí vyzve účastníky ktomu, aby podali nabídky. Pokud je výše
minimátního příhozu snížena, předsedající činí účastníkům aukce první výzvu k podání
nabídky. Pokud na první výzvu k podání nabídky není učiněna účastníky aukce žádná nabídka,
vyzve předsedající účastníky podruhé k podání nabídky. Pokud ani na třetí výzvu
předsedajícího neučiní žádný z účastníků nabídku, aukce končí. Výši minimálního příhozu
lze snižovat opakovaně.

Průběh aukce je zaznamenán v protokolu o výběrovém řízení, ktený podepiší všichni přítomní
členové Komise a licitátor na všech jeho stránkách a účastník aukce, ktený podal nejvyšší
nabídku kupní ceny. Protokol mohou podepsat i ostatní účastníci VR, kteří se VR zúěastnili
až do jeho konce.
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