SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:
EURODRAŽBY.CZ a.s.
se sídlem Čimická 780/61, 181 00 Praha 8
zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 20776
IČO: 2
e: 351000-52800
Zastoupená
(na základě plné moci)
(dále jako „dražebník“)
a
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
k rozhodnutí o uzavření smlouvy a k jejímu podpisu pověřen Ing. Bc. Pavel Pospíšek,
vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna
číslo smlouvy: 5422172670
ve všech souvisejících věcech oprávněna jednat na základě příkazní smlouvy
č. 20000062 společnost Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice
zapsaná u KS v Brně oddíl B, vložka 1479
IČO: 60733098
dle
Rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
Č.j.: BKPO/019632/2021/2520/SULM
(dále jako „navrhovatel“)
uzavřely tuto
SMLOUVU O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ
ELEKTRONICKÉ dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
č.j. 128/2022-DA
Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úplatné provedení veřejné dražby dobrovolné elektronické (dále
jen „dražba“) podle ustanovení § 1- 17 a násl. zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných
dražbách, ve znění pozdějších předpisů a (dále jen „Zákon“).
2. Dražebník provedení dražby přijímá a zároveň se zavazuje dražbu odborně připravit a bez
zbytečného odkladu po nabytí účinnosti (dražba bude provedena nejpozději do 60 dní ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy) této smlouvy provést.
Článek II.
Předmět dražby
1. Předmětem dražby je níže uvedená movitá věc:
Osobní automobil – tovární značka: Renault, obchodní označení: Kangoo
VIN:VF1KC0CAF18476925, barva: šedomodrá

2. Movitá věc uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy včetně všech součástí a příslušenství bude
dále společně označována jen jako „Předmět dražby“.
3. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly závazky a práva,
že by měl předmět dražby právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit –
vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání s ním nebo
v jeho užívání k účelu, k němuž je určen.
4. Údaje o právech a závazcích váznoucích na předmětu dražby jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací.
Článek III.
Oprávnění k provedení dražby
1. Navrhovatel je osobou, která je oprávněna s Předmětem dražby hospodařit a je na základě
zvláštního právního předpisu oprávněna Předmět dražby zcizit. A to dle rozhodnutí o povolení
prodeje vozidla ve veřejné dražbě č.j. BKPO/019632/2021/2520/SULM.
Článek IV.
Povinnosti dražebníka
1. Dražebník se zavazuje:
a) dražbu odborně připravit a provést s využitím všech možností, které povedou k úspěšnému
zpeněžení předmětu dražby,
b) sdělovat navrhovateli okolnosti důležité pro jeho rozhodování týkající se zpeněžení
předmětu dražby,
c) periodicky navrhovatele informovat o průběhu zpeněžení předmětu dražby,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrného charakteru, které se dozvěděl
v rámci plnění této smlouvy,
e) neinkasovat ze strany vydražitele žádnou provizi,
f) převádět finanční částky náležející navrhovateli za podmínek a v termínech stanovených
zákonem,
g) v případě prodlení s provedením dražby hradit navrhovateli smluvní pokutu za každý
započatý den prodlení ve výši 0,5% odhadní ceny silničního vozidla uvedené v čl. VI. odst. 1
smlouvy.
2. Dále dražebník provede v rámci přípravy a průběhu dražby mimo jiné následující činnosti:
a) kontrolu a v součinnosti s navrhovatelem doplnění chybějících dokladů,
b) zajištění odhadů cen předmětu dražby dle požadavků zákona,
c) zpracování technických informací o movitých věcech (posouzení stavu movitých věcí),
d) zajištění kvalitního licitátora,
e) výběr vhodného dražebního místa (www.autodrazby.cz)
f) zpracování, uveřejnění a rozeslání Dražební vyhlášky,
g) příprava inzerátů,
h) organizace prohlídek předmětu dražby, jednání se zájemci,
i) příprava a zajištění dražebního dne po personální a materiální stránce,
j) sepsání a rozeslání protokolu o provedené dražbě,
k) kontrola dodržování platebních podmínek a vystavení potvrzení o nabytí vlastnictví,
l) sepsání protokolu o předání,
m) vypořádání výtěžku dražby.
3. Nebude-li příprava a provedení dražby některé z výše uvedených činností vyžadovat, popř.
navrhovatel o ně nebude mít zájem nebo si je zajistí vlastními silami, nemá tato skutečnost
vliv na výši odměny dražebníka.

Článek V.
Povinnosti navrhovatele
1. Navrhovatel se zavazuje k:
a) poskytnutí součinnosti dražebníkovi,
b) sdělování dražebníkovi skutečností, jež pro něho mají rozhodný význam pro zpeněžení
předmětu dražby,
c) podepsat bez zbytečného odkladu dražební vyhlášku, bude-li její obsah v souladu se
zákonem.
d) zaplatit dražebníkovi dohodnutou odměnu.
Článek VI.
Další ujednání
1. Cena předmětu dražby byla odborným posouzením (externí odborník zajištěný dražebníkem)
stanovena na částku 2.500 Kč vč. DPH (dva tisíce pět set korun českých)
2. Dražebník a navrhovatel ujednali, že výše nejnižšího podání bude činit 100 % ceny zjištěné
výše uvedeným posouzením. Nedojde-li k učinění nejnižšího podání, dražebník je ve smyslu
ustanovení § 19 odst. 3 zákona oprávněn v této dražbě snižovat, a to i opakovaně až na
částku 1 000,- Kč vč. DPH.
3. Dražba bude probíhat elektronicky dle § 16a zákona.
4. Lhůta pro úhrady ceny dosažené vydražením přesahující 500.000,- Kč vč. DPH bude 30 dnů.
Článek VII.
Odměna dražebníka
1. Výše odměny dražebníka a úhrada nákladů účelně dražebníkem vynaložených na materiální
a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby jednoho silničního vozidla (dále jen
„Náklady“) byla sjednána dohodou smluvních stran, a to Následujícím způsobem:
Výše odměny dražebníka a nákladů dražby činí 8.000,- Kč bez DPH / jednu dražbu jednoho
silničního vozidla. DPH bude dopočtena ve výši platných právních předpisů.



Pokud dojde k vydražení předmětu dražby, hradí se náklady dražby z výtěžku dražby.
Náklady dražby uhradí dražebníkovi přímo navrhovatel.

Článek VIII.
Prohlášení navrhovatele
1. Navrhovatel se zavazuje, že pokud vinou navrhovatele nedojde k dražbě, přičemž
dražebník dostojí všem závazkům, vyplývajícím pro něho z této smlouvy a ze zákona,
uhradit dražebníkovi náklady účelně dražebníkem vynaložené na materiální a organizační
zabezpečení přípravy a průběhu dražby, a to do 14-ti dnů poté, co k tomu bude navrhovatel
dražebníkem písemně vyzván. Tyto náklady činí pro jednu dražbu maximálně 8.000,- Kč
bez DPH a pro opakovanou dražbu činí maximální výše těchto nákladů částku 8.000,- Kč
bez DPH.
2. Pokud bude navrhovatel v prodlení s úhradou pohledávek dražebníka, zavazuje se hradit
dražebníkovi, mimo dlužné částky, za každý započatý den prodlení též smluvní pokutu ve
výši 0,5% dlužné částky.
3. Dražebník i navrhovatel se dále dohodli, že výnos z realizované dražby bude zaslán
bezhotovostně ve prospěch účtu společnosti Brněnské komunikace a.s. (společnost

Brněnské komunikace a.s. dražebníkovi písemně na žádost dražebníka sdělí), a to
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne provedení dražby.
4. Dražebník i navrhovatel se dále dohodli, že náklady dražebníka z realizované dražby budou
zaslány ze strany navrhovatele bezhotovostně ve prospěch účtu dražebníka, a to na
základě faktury vystavené dražebníkem po řádném provedení dražby. Součástí faktury
bude soupis/záznam o průběhu elektronické dražby, jenž společnost Brněnské komunikace
s dražebníkem odsouhlasí.
Článek IX.
Výpovědní důvody smlouvy
1. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně bez udání důvodů vypovědět.
Výpovědní doba činí 10 dní a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. V takovém případě má dražebník nárok na úhradu
vynaložených a dosud nezaplacených nákladů a odměny.
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Článek X.
Důvěrnost informací
Dražebník bere na vědomí, že při činnosti poskytované dle této smlouvy, mu budou za tímto
účelem Brněnskými komunikacemi a.s., IČO: 60733098 předány osobní údaje, kterých se
stane správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR, se všemi povinnostmi souvisejícími s jejich
zabezpečením dle čl. 32 a n. GDPR.
Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou
plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné
informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a
zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu.
Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za
účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například
popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a
technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části,
nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající
straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových
souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu
na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu
a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Vztahy plynoucí z této smlouvy a vztahy neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
2. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. a statutární
město Brno jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a její zveřejnění zajistí navrhovatel.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést
závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou
stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze elektronickou (písemnou) formou číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní
strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál
smlouvy druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím
obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho
připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
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V Brně dne
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EURODRAŽBY.CZ a.s.

Statutární město Brno

