DRA ŽEBNÍ RÁD
1. Úcastníci dr ažby
Úcastníky dražby mohou být pouze osoby fyzické a právnické zpusobilé k právním úkonum,
úcastníkem dražby muže být vždy stát (odst. 1, 2 § 3 zákona).
Úcastník dražby se muže dát v dražbe zastupovat zástupcem na základe písemné plné moci s
úredne overeným podpisem, za úcastníka dražby muže jednat prokurista.
Úcastníky dražby nesmí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k predmetum
dražby (zákon c. 219/1995 Sb. - devizový zákon) a osoby, na jejichž majetek byl prohlášen

konkurs.
Úcastníkem dražby se stane každá osoba, která na výzvu dražebníka doloží svou totožnost
(odst. 2 § 23 zákona), poprípade své oprávnení jednat za úcastníka dražby, odevzdá rádne
vyplnenou prihlášku na zápis do seznamu úcastníku dražby vcetne cestného prohlášení, že
není osobou vyloucenou z dražby a zakoupí si vstupenku.
Dražební císlo bude úcastníkum dražby vydáno pouze po splnení predcházejících povinností.
Limitenti jsou povinni zaslat spolecne s písemným limitem vyplnenou prihlášku na zápis do

seznamu úcastníku dražby a cestné prohlášení, jinak je limit neplatný.
Tiskopis prihlášky a cestného prohlášení je prílohou dražebního seznamu.
Dražbe muže být prítomna každá osoba, která zaplatila vstupné.
Úcastníci dražby a ostatní prítomní na dražbe jsou v prubehu jejího konání povinni nerušit
prubeh dražby chováním odporujícím dobrým mravum.

2. Pr ubeh dr ažby
Dražba se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou, spole cnou dražbu

movitých vecí.
Dražbu jednotlivých vecí v poradí, tak jak jsou uvedeny v dražebním seznamu, zahajuje
licitátor vyvoláním poradového císla a vyvolávací ceny v Kc. Popis dražené veci, vcetne stavu

zachovalosti je uveden v dražebním seznamu, a proto není soucástí vyvolání licitátora.
Draží se od vyvolávací ceny, prípadne od predposledního písemného limitu. Dražba je
anonymní, úcastníci oznamují svou nabídku zvednutím císla. Za limitenty draží urcený
zamestnanec dražebníka. Draží se, pokud úcastníci dražby ciní vyšší podání. Licitátor udelí

úcastníkovi dražby, který ucinil nejvyšší podání príklep tím, že oznámí jeho císlo a dosažené
nejvyšší podání. Ucineným podáním je úcastník dražby vázán. Uciní-li nekolik úcastníku
dražby soucasne podání a nebylo-li ucineno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu
z nich príklep udelí.
Nebylo-li ucineno nejnižší podání a je - li dán písemný souhlas vlastníka dražené veci, sníží
licitátor nejnižší podání o cástku sjednanou ve smlouve o provedení dražby.
Udele ním príklepu je dražba ukoncena.
Nebylo-li pri dražbe ucineno ani nejnižší podání nebo nebylo-li ucineno nejnižší podání ani

po jeho snížení, licitátor dražbu ukoncí slovem "zpet".
Vyvoláním posledního poradového císla, resp. jeho vydražením, celková dobrovolná spolecná

dražba movitých vecí koncí.
3. Úhr ada ceny dosažené vydr ažením
Vydražitel, který je prítomen dražbe, je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením vcetne

odmeny pro dražebníka ihned po udelení príklepu poslední veci, kterou vydražil, nejpozdeji
však do jedné hodiny po celkovém ukoncení dražby.
Limitenti uhradí cenu dosaženou vydražením vcetne všech príplatku pri dorucení poštovní
zásilky.
Neprevzetí vydražené veci je považováno za zmarení dražby. Dražebník je oprávnen
vyúctovat úcastníkovi dražby, který dražbu zmaril, veškeré náklady, které mu touto zmarenou

dražbou vznikly.
Cenu dosaženou vydražením nelze dodatecne snížit.
4. Nabytí vlastnict ví k vydr ažené veci
Do predání vydražené veci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele ve ci.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhute, prechází na nej
vlastnictví predmetu dražby k okamžiku udelení príklepu.
Prevzetí vydražené veci je vydražitel povinen potvrdit podpisem v protokolu o provedení
dobrovolné, spolecné dražby, který je soucasne potvrzením o nabytí predmetu vlastnictví.
Limitentum bude protokol zaslán spolecne s vydraženými vecmi a jejich podpis na kopii
protokolu uloženého u dražebníka nahradí vrácená a podepsaná poštovní dorucenka.
Nebezpecí škody na predmetu dražby prechází z navrhovatele na vydražitele dnem predání
predmetu dražby, v týž den prechází na vydražitele odpovednost za škodu zpusobenou v
souvislosti s predmetem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s prevzetím predmetu dražby,
nese nebezpecí škody a odpovednost za škodu vydražitel.
5. Reklamace
Od prímých úcastníku dražby prijímá dražebník reklamace pouze do zahájení dražby.
Limitenti mohou reklamaci uplatnit do trí dnu po prevzetí zásilky. Reklamované veci jsou
povinni vrátit zpet v cenném psaní bez dobírky, pojišteném na cenu zásilky. O oprávnenosti

reklamace rozhoduje dražebník.
Podle odst. 1 § 63 zákona navrhovatel (majitel veci nebo osoba, která dala vec do dražby)
odpovídá za vady predmetu dražby, které mu byly ci mely být pri podání návrhu na provedení
dražby známy a neupozornil na ne vcas dražebníka ve smlouve o provedení dražby.
6. Ostatní ujednání
Zahranicní úcastníci dražby jsou pri vývozu numismatického materiálu do zahranicí povinni
opatrit si osvedcení podle zákona c. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu predmetu kulturní
hodnoty. Tato osvedcení vydává napr. Moravské muzeum v Brne a Národní muzeum v Praze.
Osvedcení není nutné na vývoz mincí vydaných po roce 1953, medailí a vyznamenání
vydaných po roce 1918.
Soupisy podaných prihlášek na zápis do seznamu úcastníku dražby, písemné limity a osobní
údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a úcastníci dražby
nejsou oprávneni do nich nahlížet.

