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OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  UUPPUUŠŠTTĚĚNNÍÍ  OODD  DDRRAAŽŽBBYY  
dobrovolné dle § 22 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.  Termín konání dražby: 
Zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 22. 11. 2022 v 10:00 hodin na internetové adrese 
http://www.new.exdrazby.cz/drazba/55 Od tohoto okamžiku mohou účastníci dražby činit podání. 
Ukončení dražby se stanovuje na den 22. 11. 2022 nejdříve v 11,00 hod (toto je nejčasnější možný okamžik 
skončení dražby). Elektronická dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby, které se zobrazí 
v elektronickém dražebním systému. 
 
2.  Předmět dražby: 
Předmětem dražby je věc movitá, včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to: 
  
● motorové vozidlo tovární značky BMW, typ 5K, varianta 5K31, verze 6A250000, obchodní označení 530D 
XDRIVE, osobní automobil, barva 300 bílá – bílá základní, velký technický průkaz č. UG 741674, výrobní číslo 
vozidla VIN: WBA5K31050G275237, RZ 3SJ6219, motor 2993 m3 – NM, směrnice EHS/ES č. 143/2013T, datum 
první registrace vozidla dne 24. 8. 2015,  
 
dále jen „předmět dražby“. 
 
Odhad ceny předmětu dražby byl zjištěn v souladu s ust. § 13 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 
znění pozdějších předpisů, v místě a čase obvyklém, posudkem soudního znalce Ing. Miroslavem Janečkou, ze dne 
06. 09. 2022 pod číslem posudku 853/2022 na částku 499.700,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc sedm set 
korun českých) včetně DPH. 
 
3. Popis předmětu dražby: 
 
Výbava vozu 
Bezpečnostní systémy: ABS 
Převodovka: Automatická 
Asistenční systémy: Parkovací senzory, Tempomat 
Zabezpečení vozidla: Dálkové centrální zamykání 
Vnitřní výbava a komfort: Automatická klimatizace, Bezklíčkové ovládání, El. ovládání oken, El. ovládaný kufr, El. 

parkovací brzda, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Kožené 
čalounění, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Senzor tlaku v 
pneumatikách, Venkovní teploměr, Otáčkoměr 

Palubní systémy a konektivita: 
Bluetooth, Mobilní připojení, Palubní počítač, Přístrojová deska s barevným displejem, 
Satelitní navigace, USB 

Sedadla: El. seřiditelná sedadla, Isofix, Kožená sedadla, Sportovní sedadla, El. seřiditelné 
sedadlo řidiče 

Světelná technika: Xenony 
Vnější výbava: Litá kola 
Pohon a podvozek: Start/Stop systém, Volba jízdního režimu 
 
Technický stav předmětu dražby je úměrný době provozu a počtu ujetých km. Technická kontrola platná do 30. 12. 
2023. 
 
 
Na předmětu elektronické dražby váznou tyto práva: 
 
Navrhovatel prohlašuje, že není ke dni uzavření této smlouvy v nakládání s předmětem dražby omezen 
předkupním nebo jiným právem, svědčícím ve prospěch třetí osoby.  
Předmět dražby není dotčen žádnými užívacími právy třetích osob, jež by měla přejít na budoucího vydražitele.  
 
Navrhovatel upozorňuje ve smyslu ust. § 20 odst. 1 písmeno k) zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (dále je 
„ZVD“) že údaje o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejména pak popis stavu předmětu dražby, 
jakož i popis práv a závazků na předmětu dražby váznoucích vychází pouze z dostupných informací; navrhovatel 
proto zaručuje vlastnosti předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. 
 
V návaznosti na upozornění uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navrhovatel neodpovídá ve smyslu ust. 
§ 63 odst. 1 věta druhá zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách za vady předmětu dražby. 
 
4.  Navrhovatel: 
Business Insider s.r.o., Holečkova 799/99, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČ:  24161292, zastoupena Radkem 
Rmoutilem, jednatelem společnosti, zapsaná v oddílu C, vložka 184314, OR vedeném MS v Praze. 
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5.  Nejnižší podání: 
Nejnižší podání činí 439.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet devět tisíc korun českých) včetně DPH.   
 
5. Dražebník: 
Ostravská aukční síň s.r.o.,,  se sídlem Ostrava - Poruba, 708 00, Průběžná 6178/2, okres Ostrava-město, IČ:483 
92 812, číslo koncese 380701-4806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod 
spisovou značkou C 11065, zastoupena prokuristou Ing. Radimem Kepákem. 
 
6. 
Dražebník tímto v souladu s § 22 zák.č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů upouští 
od dražby na základě žádosti vlastníka předmětu dražby. 
 
7. 
Toto „Oznámení o upuštění od dražby“ bylo sepsáno ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží navrhovatel a tři 
jsou určeny pro potřeby dražebníka. Po jednom vyhotovení zašle dražebník do 5-ti dnů osobám uvedeným v § 20 
odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
V Ostravě dne 16. 11.  2022 
 
 
 

 
…………………………………………….. 

                                                                                                                                                       dražebník 
 
 
 


