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č.i. : uzsvutlBzv 5847 l2o1 7-BZRM

Úraa pro zastupování státu ve věcech majetkových

Uzemní pracoviště Brno
odbor OdloučenépracovíštěŽďár nad Sázavou
Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou

oznárnení o vÝběrovém řízenís aukcí
čís.BZR/í 12018

a

jeho podmínkách

na zjiŠtěnízájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním územíLíšná.

Ur{ ry9 zastupování státu ve věcech majetkov,ých (dále ien ,,Úřad";, jemuž podle § 9 zákona
ó.21912000 Sb., o majetku Českérepubliky a 1ělim vystupování v právních vzlazicň, ve znění
PozdějŠÍchpředpisŮ (dále jen ,ZMS'), příslušíhospodařit s nížeuvedeným majetkem, podle
ustanovení § 21 a násl, vyhlášky č. 6212001 Sb., o hospodaření organizačníchsložek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech
zákonných podmínek,
vyhlašuje dne 3í. ledna 20í8
výběrové řízenís aukcí (dále též,,VŘ') na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen ,,prodávaný majetek").
!.

Prodávaný majetek

Podíl o velikosti ad.4124 na pozemku:

o

PoZétŤlková parc. Č. 530/2, o výměře 65 m", druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, zpŮsob ochrany chráněná krajinná ob]ast - ll, - lV. zóna,

v k, Ú, LÍŠná,obec Líšnávedený u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracovíštéžd'ár
nad Sázavou, zapsaný na LV č,1g7.
SouČásti a příslušenstvípozemku pozemková parc. é,53Ot2: trvalé porosty (náletové stromy)

K Prodávanému m_ajetlu náležípředkupní právo spoluvlastníkůmpřeváděného majetku
ve smYslu ust, § 1124 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
l!.

Popis prodávaného majetku
Jde o volný nezastavěný pozemek s většímmnožstvímnáletouých trvalých porostů
fiavor, osika).
Pozemek se nachází ve ll. zóně ochrany Chráněné krajinné oblasti Žd'árské vrchy, vlastník
nemovité věci musí dodŽovat základní ochranné podmínky chráněných kralinných Óilastí dle
zákona ó. 11411992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Obec LÍŠnánemá schválený územníplán, pouze urbanistickou studii. Dle skutečnéhovyužitíje
pozemek dle vyjádření obce veřejnou zelení.

Dle map technichých sítídostupných na internetu nevedou pozemkem žádnétyto sítě. V případě
pochybností ohledně uloženíinženýrských sítíposkytnou kupujícimu bližšíinformace jednotliví
(v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
l

ll.

Prohlídka prodávaného majetku
Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetek je volně přistupný.
lV.

Vyhlášená minimální kupní cena
Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci óiní 6.í00,- Kč (slovy: šesttisícjednosto korun
českých).

V.

Aukce a minimální příhoz ke zvýšeníkupní ceny pro aukci

1.

Aukce se koná bezprostředně po ukončeníotevíráníobálek s nabídkam].

2, Aukce

proběhne formou podávání nab.ídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyššínabídka kupní
ceny v listinné podobě dosažená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšeníkupní ceny pro aukci
se stanovuje na ěástku 600,- Kč. Předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto částku
v průběhu aukce snížitdle vlastní úvahy.
Vl.

úěastníciv,ýběrového řízení

1. Úřad nabízíprodávaný

majetek k převodu tyzickým a právnickým osobám. Účastníkem
VR řízenímohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.

2.

Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úřadu písemnou nabídku, která splňuje náležitosti
stanovené tímto Oznámením a Podmínkami._ výběrových řízení na prodej majetku
vyhlašovaných Úřadem (dále jen ,,Podmínky VŘ").- Podmínky VŘ jsou nedílnoúsoučástí
tohoto oznámení.

3.

Každý z účastníků
VŘ můžedo VŘ podat pouze jednu nabídku.

4.

Podáním nabídky účastníkVŘ akceptuje podmínky VŘ
prodávaného majetku.

a

skutečnosti uvedené v popisu

VlI.

Podání nabídky a doručeníobálek s nabídkami

1.

Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení
adresáta (Uřadu) a která musí blýt opatřena zřetelným nápisem:

,,Výběrové řizení s aukcí ěís. BZR/u2aft

2.

_

NEOTEVÍRAT !!!''

Obálka s nabídkou musí blýt Úřadu doručena od středy 31. 1, 2018 da středy 28. 2, 2018,
do 9:0a hod. včetně (dále jen ,,lhůta pro podání obálek s nabídkami"). Za okamžik doručení
obálky s nabídkou je be; ohledu na způsob doručenípovažováno skutečnépřevzetí obálky
s nabídkou podatelnou ÚřaOu na adrese.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
odbor Odloučenépracoviště Žďár nad Sázavou
Dr. Drože í686126
59í Oí Žďár nad Sázavou
3

s nabídkou lze

doruěit osobně, prostřednictvím dr,žitele poštovní licence (dále jen
,,poštou"), kunýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasnépodání obálky
s nabídkou odpovídá úóastník. Případné zdženídoruěení obálky s nabídkou zaviněné
poštou, kunýrní službou ěi jiným veřejným přepravcem jde k tížiúčastníka.Nabídky nelze
doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetet.

Obálku

Vlll.

složeníkauce
1

Podmínkou účastive VŘ je složeníěástky na úhradu části kupní ceny, Kerou účastník
VŘ složil na úóet Úřadu (dále jen ,,kauce"}, ve výši 610,- Kč. Kauc| lze složit bezhotovostním
převodem, složenímhotovosti v bance nebo zasláním poštovní poukázkou,
a to na účetč. 6015-4542362110710 vedený u ČNB, variabilní symbol 615180001. Jako
specifický symbol uvede íyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická
osoba své lČO. Kauci není možnéstožit v hotovosti do pokladny Úřadu.

Kauce musí být připsána na účetUřadu nejpozději ve lhůtě pro podání obálek
s nabídkami.

V případě opožděného připsání kauce na účetÚřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci
ních
v dostatečnémčasovémpředstihu vzhledem ke l
bolu
převodů; včasnépřipsání kauce na účetÚraau a uvedení variabilního
účet
ve správném tvaru je odpovědností úóastníka VŘ. Případné zdžení
Úřadu jde k tížiúčastníkaVŘ.

je nutné zaslat

lx,
prezence úěastníkůa otevírání obálek s nabídkami
1

2

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve středu 28. 2, 2018 v 9:30 hod. na odboru
Odloučenépracoviště ŽaUr nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žd'ár nad Sázavou,
v zasedací místnosti č.9 v pruním patře.

zaéínávg:00 hod. a končív 9:30 hod.
Prezence účastníků
x.
Výběr kupujícího

1

2

Jako jediné kritérium pro r,nýběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny, Výběr
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastníkVŘ,

Platnost kupní smlouvy na prodej nemovité věci uzavřené s vybraným kupujícím je
podmíněna schválením příslušným ministerstvem podle § 22 ZMS. Neudělí,li příslušné
ministerstvo schvalovací doložku, k převodu prodávaného majetku nedojde a VŘ tim koněí.

xl.

Kontaktní údaje

Dalšíinformace o prodávaném majetku, bližšíinformace o povinném obsahu nabídky,
podmínkách VŘ a složeníkauce jsou k dispozici na webu Úřadu www.uzsvm ,cz, a to v sekci
,,Nabídka majetku", Pokud bude mít třetí osoba k VR dotaz, zašle jej písemně poštou nebo
elektronicky na nížeuvedenou kontaKní adresu. ÚraO v písemnépodobě zodpoví dotaz
do 3 pracovních dnů. Dotaz ireakci Úřad zveřejnívzáložce kprodávanému majetku. Dotazy lze

3 pracovních dnů před ukončenímlhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy
doručenépo této lhůtě nemusí být Úřadem zodpovězeny,

zasílat do

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Uzemnípracoviště Brno
odbor Odloučenépracoviště Žd'ár nad Sázavou
Dr. Drože 1686126
591 01 Žd'ár nad Sázavou

zuzana Novotná

e-mail : zuzana.novotna@uzsvm. cz

Na webu Úřadu se lze

registrovat

k

zasílání dalšíchnabídek prodeje

majetku:

xll.
závěrečná ustanovení

1.

Úrad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené
návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. ZrušeníVŘ se nepovažuje
za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastníkVŘ nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

2. ZrušeníVŘpřed

posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem,
kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt,

3.

ÚčastníciVŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastíveVŘ,

4. Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou

doporučeně s dodejkou do v]astních rukou na adresy pro doručováníuvedené v nabídce,
nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datotných schránek na elektronické
adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních
služeb vráceny Úradu jako nedoručené, považuje se za den doručenítakové zásilky třetí
pracovní den po odeslání. Doručenído datové schránky se řídíustanoveními zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konvezi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.

Ve Žd'áru nad Sázavou

dne

2 2 -01- 2018
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Přílohy:
. podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřaaem pro zastupování
státu ve věcech majetkových.
. lnformace pro úěastníky výběrového řízeni a veřejnosti k průběhu aukce.
. Nabídka a prohlášení účastníkavýběrového řízení-íyzickéa právnické osoby.
. Návrh kupnísmlouvy.
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lnformace pro úěastníky výběrového řízenía veřejnost k prŮběhu aukce

1,

výběrového řízení (dále jen ,,VŘ"; bude probíhat od uplynutí termínu pro
Prezence účastníků
podání nabídek maximálně po dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude zahájeno otevírání
doručených obálek. Účastníku, ktený se k prezenci dostaví po_uplynutídoby uróené k prezenci,
nebude prezence umožněna, Při prezenci se musí účastníkVR prokázat:
a) pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat svoji totožnost platným průkazem
VŘ předložík nahlédnutí.Pro účelyVŘ se za průkaz
iotožnosti, ktery při prezenci účastníků
považuje
u občanůČeskérepubliky obóanský průkaz, pokud mají trvalé bydliště
totožnosti
v zahraničítaké cestovní pas; u zahraničníchfyzických 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 doložít,že jsou
oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem z veřejného
rejstříku, výpisem zjiného zákonem stanoveného rejstříku, vněmž jeprávnická osoba
zapsána, případně kopií písemnésmlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení
právnické osoby, způsob podepisování a případnézměny 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 zména není dosud v rejstříku zapsána, může
statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo
písemným čestným plohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou
jednat za účastníkaVR.
c) pokud se jedná o obec, kraj nebo hlavní město Praha, pak zástupce obce, kraje nebo
hlavního města Prahy je povinen prokázat se listinou dokládající jeho oprávnění jednat jejich
jménem ve VR a prokázat svojitotožnost (viz vYše)
případnou úěast v aukci je nezbytn é, aby se účastníkVŘ dostavil v době určenépro
prezenci účastníků
VŘ, která je uvedena v Oznámení o VŘ.

2, Pro
J

VŘ a veřejnostijméno
Po skoněení otevírání obálek s nabídkami předsedající sdělí účastníkům
a příjmení (název) účastníkaVŘ, kten1 splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky
ve VŘ (dále jen ,,podmínky VŘ"; a podal nejvyššínabídku kupní ceny, dále sdělí, zda jsou
splněny podmínky pro konání aukce. Pokud nejsou splněny podmínky pro konání aukce,
předsedající ukončíVŘ a o průběhu otevírání obálek s nabídkami je sepsán protokol, který
podepisují přítomní členovéKomise na všech jeho stránkách.

4,

Aukce se uskuteční, pokud byly doručeny alespoň 2 a více bezvadné nabídky, které splňují
všechny podmínky VŘ. Aukce se koná bezprostředně po skonóení procesu otevírání obálek.
Do aukce mohou postoupit účastníci,kteří podali bezvadnou nabídku do VŘ, osobně
aukce se určí
se dostaví k otevírání obálek a prokážou své oprávnění jednat. Poěet účastníků
jako% všech bezvadných nabídek doručených do VR. Počet účastníků
aukce se zaokrouhluje
směrem nahoru. V tomto počtu se aukce mohou zúčastnitpřítomní účastníciVŘ v pořadí
od nejvyššínabídky kupní ceny. Způsob prokázání oprávnění jednat je uveden v čl. 4
Podmínek výběrových řízeni na prodej majetku vyhlašovaných ÚřaOem. Předsedající oznámí
účastníkyVR postupujícído aukce. Učast v aukci je dobrovolná,

5

Po skončeníotevírání doručených nabídek budou úěastníkům,kteří postoupili do aukce a jsou
přítomni, přidělena číslapro jejich účastv aukci. Čísla1sou totožná s pořadím došlých obálek
s nabídkami ve VR.

o

Předsedající sdělí, že aukce neprobíhá podle zákona é, 2612000 Sb., o veřejných dražbách,
ale podle vyhlášených podmínek výběrového řízení,informuje o minimální nabízené kupní
ceně pro aukci (kterou je nejvyššíbezvadně nabídnutá kupní cena v listinné podobě), o výši
minimálního příhozu, o možnosti předsedajícího snižovat minimální příhoz v průběhu aukce.
Dále poučíúóastníky aukce o způsobu podávání nabídek v této aukci tj. zvednutím přiděleného
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óísla a na výzvu předsedajícího ústnímsdělením nabízené částky, o nemožnosti účastníka
aukce podat stejnou nabídku a o nutností navýšení předchozí nabídky alespoň o aktuální
minirnální příhoz, Celý proces otevírání obálek a průběh aukce probíhá v českémjazyce.
7

Pokud není učiněna účastníkyaukce žádná nabídka na první výzvu předsedajícího, vyzve
předsedající účastníkypodruhé k podání nabídky, Pokud na druhou výzvu k podání nabídky,
není učiněna účastníkyaukce žádná nabídka, vyzve předsedající úcastníkypotřetí k podání
nabídky. Pokud ani na třetí výzvu předsedajícího neučini žádný z úěastníkůnabídku, aukce
končí.

8

Předsedajícíje oprávněn snížitvýši minimálního příhozu, pokud se k tomu rozhodne, musí tak
uěinit předtím, než potřetí vyzve účastníkyk tomu, aby podali nabídky. Pokud je výše
minimálního příhozu snížena,předsedající činíúčastníkůmaukce první výzvu k podání
nabídky. Pokud na první výzvu k podání nabídky není učiněna účastníkyaukce žádná nabídka,
vyzve předsedající účastníkypodruhé k podání nabídky. Pokud ani na třetí výzvu
předsedajícího neučinížádný z účastníků
nabídku, aukce končí.Výši minimálního příhozu
lze snižovat opakovaně.

9

PrŮběh aukce je zaznamenán v protokolu o výběrovém řízení,ktený podepíšívšichni přítomní
Ólenové Komise a licitátor na všech jeho stránkách a účastníkaukce, ktený po{al nejvyšší
nabídku kupní ceny. Protokol mohou podepsat i ostatní úěastníci VŘ, kteří se VŘ zúčastnili
až do jeho konce.

2l2

Příloha č. 2 MP č. 112017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Podmínky výběrových řízeni na prodei majetku vyhlašovaných Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen ,,Podmínky VR")

Podminky VŘ upravují pravidla zjištbvání zájemců o koupi majetku státu formou výběrového řízení
(dále také.len ,VŘ";,'kieré v souladu s § 2Ž záRona č.219t2,0O0 Sb., o majetku Českérepubliky
a jejím vystupování vprávních vztazích, a § 21 vyhlášky č. 6212001 Sb., ohospodaření
organizačníchsložek 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

pódmínkách. Jsou k dispozici na kontaktní adres , Úřadu a na webu Úřadu.

čt. t
účastníkemvýběrového řízení
forma
nabidky
učiněné
Povinný obsah a

1.

Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce, Obálka snabídkou musí být oznaČena
podle instrukcí obsažených v Oznámení o výběrovém řlzeni.

2,

Nabídka podaná do výběrového řízenímusí obsahovat:
a) Vlastní nabídku účastníkaVŘ podanou na formutáři Nabídka a prohlášení účastníkaVŘ,
ktený je k dispozici na webu ÚřaOu u informace o prodeji prodávaného majetku.
b) Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku, pokud nabídku činíprávnická
osoba.

vlastní nabídka účastníkavŘ

Vlastní nabidka musí být předložena v českémjazyce na formuláři Nabídka a prohlášení
úóastnika VŘ a musí obsahovat tyto údaje:

-

_
_
_

U fyzických osob jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt.

U právnických osob přesný název, sídlo, lČO a osobu oprávněnou k zastupování právnické
osoby,
V případě nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí býi uvedeny ídentiíikačníúdaje u všech
účasiníků,
Nabízenou výši kupní ceny, která musí být uvedena číselněi slovně v Kč, přiěemž
v případě rozdílu mezi číselnoua slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka,
která obsahuje nižšínabízenou výši kupní ceny než je vyhlášená minimální kupní cena,
nebude do VŘ zahrnuta.
Prohlášení účastníkavýběrového řízení,vóetně souhlasu se zde uvedenými podmínkami
VŘ a prohlášení o složeníkauce,
Vlastni nabídka musí být podepsána úěastníkem 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 spoleěné nabídky více osobami
(při nabývání do spoluvlastnictví) všemi osobami.

Účastnícl VŘ mohou nepovinně uvést dalšíúdaje (adresu pro doručovánÍ,poktld je odlišná
od adresy trvalého pobytu nebo sídla; informaci o složeníkauce, t1. zda kauce byla složena
v hotovosti nebo bankovním převodem, čísloúětu, znéhožbyla odeslána, variabilní symbol
a specifický symbol platby; čísloúčtupro vrácení kauce; telefon, e-mail; informace o osobním
stavu fyzické osoby: ženatý - vdaná - ostatní; osobní údaje manželky/manžela, pokud
je účastníkVR ženatýlvdaná a hodlá nabýt prodávaný majetek do společnéhojmění manželů).
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Doporučuje se, aby nabídka obsahovala
manželů.

i případný doklad o uspořádání společného jmění

vÝpis z veřeiného reistříku nebo obdobného reistříku
Právnická osoba přiložík nabídce platný výpis z veřejného rejstříku. U právnické osoby, která
senezapisuje do veřejného rejstříku, doložítato osoba platný výpis zjiného zákonem
stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně kopii písemné smlouvy nebo zakládací
listiny, která prokazuje založeníprávnické osoby, způsob podepisování a případné změny
těchto údajů,nebo odkaz na zvláštní zákon, kteným právnická osoba vznlká, Tyto podmínky
se nevztahují na obce a kraje.

ůVŘ

(viz Čl. 4. těchto Podmínek VŘ) rozhodnutí svého příslušnéhoorgánu o schválení nabytí
hmotné nemovité věci, které je však možnénahradit písemným prohlášením, že takové
rozhodnutí bylo příslušným orgánem obce nebo kraje vydáno. Pokud obec nebo kraj tuto svou
povinnost nesplní, nebude nabídka obce nebo kraje do VŘ zahrnuta.
Pokud se obec nebo kraj stane vítězem VR a rozhodnutíjejich příslušnéhoorgánu o schválení
nabytí hmotné nemovité věci bylo nahrazeňo..písemným prohlášením, že takové rozhodnutí
bylo příslušným orgánem obce nebo kraje vydáno, musí být písemnévyhotovení rozhodnutí
o schválenínabytí hmotné nemovité věci Úřadu doloženo nejpozdějise zasláním podepsaných
stejnopisů kupní smlouvy ÚřaOu. Pokud nebude obcí. nebo krajem písemnévyhotovení
rozhodnutí o schválení nabytí hmotné nemovité věci v uvedeném termínu zasláno, propadne
kauce složená obcí nebo krajem ve VŘ ve prospěch tJřadu,

Doklad o uspořádání spoleěného imění manželů
Podává-li jeden z manželůnabídku a hodlá kupní smlouvou nabýt prodávaný majetek
do svého výlučnéhovlastnictví, doporučuje se k nabídce přiložit něktený z těchta dokladů
(tato podmínka se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodléhajírežimu společnéhojmění
manželů):
Písemnéprohlášení druhého manžela opatřené jeho podpisem, že manžel, ktený podává
nabídku, uhradí kupní cenu z prostředků, které nejsou součástíspolečnéhojmění manže]ů.
Notářský zápis o zúženispolečnéhojmění manželůnebo o smluveném manželském
majetkovém režimu podle
716 zákona
89l2a12 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,NOZ").

-

-

-

č.

§

Pravomocný rozsudek, jímždošlo ke zrušení společnéhojmění manželů(prostá kopie).
Pravomocný rozsudek o zúženírozsahu společnéhojmění manželů(prostá kopie).

Nepředloží-li vítězný účastníkVŘ žijícív manželstvítakový doklad v dodátečnélhůtě
stanovené Uřadem, lze prodávané věci převést jen do společnéhojmění manželů.V takovém
případě lze identifikačníúdaje druhého z manželů doložit Uřadu i dodatečně před podpisem
kupnísmlouvy.

čl. z
Kauce
1

2

Úěast ve VŘ můžebýt podmíněna složením částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník
VŘ složína účetÚřadu (dále jen ,,kauceu), ve výši stanovené v Oznámení o VŘ.

že
V
os

neb

vh
efo
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symbol jsou identifikačníúdaje platby kauce, na základě kter'ých
konkrétnínabídce doručenédo VR. Uvedení variabilního
'a
specifického symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníkaVŘ. V případě jakýchkoli
pochybností se kauce k nabídce nepňřadí. Nabídka, ke_které se nepodaří Komisi přiřadit kau.ci
pripsánou včas a řádně na účetÚřadu, nebude do VŘ zahrnuta. Nezahrnutí nabídky do VR
v důsledku nedostatečnéidentiflkace platby kauce jde k tížiúčastníkaVŘ.

3, Variabilní a specifický
je

kauce přiřazována

ke

4.

účastníkVŘ má možnost sdělit Úřadu identifikačni údaje platby kauce v Nabídce a prohláŠení
účastníkaVŘ nebo předložením dokladu o složeníkauce při prezenci; tj. doklad o sloŽení
riňaetník
va,lra
gwv!.
VŘ. můžep1-gdložit bud' spolu s Nabídkou a prohláŠenímÚČastnika VR
Núqvv
ilIl
ÝŘ. Ooktadem o složeníkauce se pro účelytohoto VŘ rozumÍ,
nebo při prezenci účastníků
např. výpis z bankovního úětu účastníkaVŘ nebo doklad o složeníkauce v hotovosti v bance
nebo podací lístek poštovnípoukázky.

5.

Kauce musí být připsána na účetÚřadu nejpozději ve stejném termínu (tj, v den a hodjnu),
ktený je určen pro po{ání nabídky, V případě opožděného připsání kauce na ÚČet Uřadu,
neouo-e nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečnémČasovémpředstihu
vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; věasné připsání kauce na ÚČet Úřadu
je odpovědností úóastníka řízení.Případnézdženípřipsání kauce na účetUřadu jde k tÍŽi
úěastníka VR.

6. Za dobu od složeníkauce do uplynutí lhůty pro její vrácení podle těchto Podmínek
VŘ nemohou úěastníciVŘ uplatňovat vůěi Úřadu nárok na příslušenstvíz kauce přirostlé
za toto období,

T.

Kauce propadne ve prospěch Úřadu v případě, že vítézVŘ zmaří svým jednáním uzavření
kupní smlouyy, nepodepiše kupní smlouvu, nebo za podmínek uvedených v Čt.t těchto
podmínek VŘ. Kauce propadne i v případě, že prodávaný majetek lze převést pouze do
společnéhojmění manželů,avšak druhý zmanžeJův přiměřené lhůtě neposkytne své
ídentifikačníúdaje nebo odmítne podepsat kupní smlouvu.

8.

Uóastníkům VŘ, kteří v něm nezvítězili, bude kauce vrácena bez prodlení po oznámenÍ
výsledků VŘ, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne otevírání obálek. Tato lhŮta
nezačne běžet v případě, kdy úěastníknesdělí Uřadu čísloúčtu,na ktený má být kauce
vrácena.

9.
10.

pokud je kupní smlouva uzavirána s rozvazovací podmínkou (viz čl. 5 odst. 8), vrací se kauce
i vítězi VŘ v případě, že bylo uplatněno předkupni právo.

Kauce se vrací zásadně bezhotovostním bankovním převodem na účet,ktený úóastník VŘ
uvede v Nabídce a prohlášení účastníkaVŘ. Sděleni ěísla účtu,na ktený má být kauce
vrácena, je odpovědností účastníkaVŘ. Pot<uO tento údaj nesdélí,bude kauce v případě
bezhotovostního bankovního převodu vrácena na účet,ze kterého byla odeslána. V případě
složeníkauce v hotovosti na účettJřadu nebo zaslání poštovnípoukázkou se doporuČuje vŽdy
uvést čísloúčtu,na kteqý má být kauce Úřadem vrácena. Za prodlení s vrácením kauce
zaviněné nesdělením čísÍaúčtu,na ktený má být kauce vrácena, nemohou úěastníciVŘ
uplatňovat vůěi Uřadu nárok na příslušenstvízkauce přirostlé za toto obdobÍ,
čI. s
Výběr kupujícího ve výběrovém řízeni s aukcí

1. Jako jediné kritérium pro výběr

kupujícího se stanovuje výše nabízenékupní ceny. Výběr
kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden zájemce.

3l7
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Do posuzování nabídek podaných do VŘ nebude zahrnuta obálka s nabídkou, která byla
doručena po lhůtě stanovené v Oznámení o VŘ, nebo nesplňuje některou ze závazných
podmínek podle těchto Podmínek VŘ, případně dalšíchdokumentů k výběrovému řízení, dále
nabídka, u nížse Komisi nepodaří přiřadit kauci připsanou na účetÚřadu, nabídka u níž
nebude připsána kauce na účetÚraOu řádně a včas.

2

Otevírání obálek se uskutečnído 30 minut po uplynutí lhůty pro podání obálek s nabídkami.
Otevírání obálek s nabídkami zajišťuje Komise pro otevírání obálek jmenovaná ředitelem
územníhopracoviště, ředitelem odboru Hospodaření s rnajetkern státu nebo ředitelem
odlouóeného pracovĚtě Úřadu (dále jen ,,Komise"). Při otevíráníobálek s nabídkami sděluje
předsedající Komise (dál jen ,,předsedající") všem přítomným účastníka,který podal obálku
s nabídkou, splnění či nesplnění všech vyhlášených podmínek pro podání obálky s nabídkou
a výši nabídnutéceny, Obálky s nabídkami, které nesplnily všechny vyhlášené podmínky
pro podání nabídky, Komise nezahrne do dalšíhoposuzování.
Po skončeníotevíráníobálek s nabídkami předsedající sděli účastníkům
VŘ a veřejnostijméno
a příjmení (název) účastníkaVŘ, ktený splnil všechny vyhlášené podmínky pro podání nabídky
ve VR a podal nejvyššínabídku kupní ceny, dále sdělí, zda jsou splněny podmínky pro konání
aukce. Pokud nejsou splněny podmínky pro konání aukce, předsedající ukončíVŘa o průběhu
otevírání obálek s nabídkami je sepsán protokol, ktený podepisují přítomníělenové Komise
na všech jeho stránkách,

3

4

Aukce se uskuteční, pokud byly doručeny alespoň 2 a vfce bezvadné nabídky, které splňují
všechny podmínky VŘ. Aukce se koná bezprostředně po skončeníVŘ, Počet účastníků
aukce
se urěí jako Tl všech bezvadných nabídek doruóených do VŘ. Počet účastníkůaukce
se zaokrouhluje směrem nahoru. V tomto,počtu se aukce mohou zúčastnitpřítomní účastníci
VŘ, kteří podali bezvadnou nabídku do VŘ a prokázali své oprávnění jednat, a to v pořadí od
nejvyššínabídfv kupní ceny, Způsob prokázání_oprávnění jednat je uveden vtěchto
Podmínkách VŘ. Předsedající aznámi účastníkyVŘ postupujícído aukce. Úěast v aukci

5

je dobrovolná,

3/4 úěastníkůpodle odst. 5 tohoto článku se stanoví podle následujícítabulky:

b

Počet bezvadných
nabídek
Z toho 3/4 postupující
do aukce

2

3

4

5

6

7

8

o

10

11

12

13

14

15

2

3

3

4

5

b

6

7

8

o

9

10

11

12

7

Aukce neprobíhá podle zákona ě. 2612000 Sb., o veřejných dražbách. O pravidlech průběhu
aukce budou všichni přítomní účastnícia veřejnost poučeni předsedajícím před zahájením
vlastní aukce. Tato pravidla jsou obsažena v lnformaci pro účastníkyvýběrového řízení
a veřejnost k průběhu aukce. lnformace jsou k dispozici na webu Uřadu.

8

Průběh aukce je zaznamenán v protokolu o výběrovém řízení,ktený podepíšívšichni přítomní
členovéKomise a licitátor, je-li určen, na všech jeho stránkách a úěastník aukce, ktený podal
nejvyššínabídku kupní ceny, Protokol mohou podepsat i ostatní účastníciVŘ, kteří se VŘ
zúčasiniliaž dojeho konce.

9

Výsledek VŘ bude písemně oznámen všem účastníkůmVŘ do 10 pracovních dnů od data
konáni aukce. Vítězný úěastníkVŘ obdžízároveň kupní smlouvu k podpisu.

čl. +
Prezence účastníkůvýběrového řízení

1. Prezence
po

účastníků
VŘ nude probíhat od uplynutí lhůty pro podání nabídek maximálně
dobu 30 minut. Po uplynutí této doby bude zahájeno otevíránídoručených obálek
4l7
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s nabídkami. Účastníkovi VŘ nebo jeho zmocněnci, ktený se k prezenci dostaví po uplynutí
VŘ, nebude prezence umožněna, Takový účastníkVŘ nebo
doby urěené k prezenci účastníků
jeho zástupce můžebýt VŘ dále přítomen pouze jako veřejnost.
2

ÚčastníciVŘ se zapisují do Prezenčnílistiny pro účastníkyv,ýběrového řízení,která je nedílnou
VR u fyzicleých osob se provádí
součástíProtokolu o výběrovém řízení.Prezence účastníků
jméno,
příjmení, datum narození, trvalý pobyt a u právnických osob v rozsahu
v rozsahu
název,lCO, sídlo, osoba oprávněná jednat

3

Účastník VŘ - fyzická osoba - musí prokázatsvoji totožnost platným průkazem totožnosti, kteryi
při prezenci účastníků
VŘ předloží k nahlédnutí. Pro účelyVŘ se za prukaz totožnosti považuje
a) u občanůČeskérepubliky občanský průkaz, pokud mají trvalé bydliště v zahraničítaké
cestovní pas;
b) u zahraničníchfyzických osob pouze cestovnídoklad,

4

Účastník VŘ - právnická osoba - osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem
právntcké osoby (dále jen ,,statutární orgán právnické osoby") musí doložit, že jsou oprávněny
jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem z veřejného rejstřiku, uýpisem
z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií
písemnésrnlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založeníprávnické osoby, způsob
podepisování a případné změny těchto údajů,nebo odkazem na zvláštní zákon, kteným
právnická osoba vznlká. Statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost podle
odst. 3 tohoto článku. Pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato
změna není dosud v rejstříku zapsána, můžestatutární orgán právnické osoby prokázat své
oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením.
Účastník VŘ - obec nebo kraj - zástupce obce nebo kraje je povinen prokázat se listinou
dokládajícíjeho oprávněníjednat jejich jménem ve VŘ a prokázat svoji totožnost podle odst. 3.
tohoto ělánku,

6.

Účastník VŘ se můžepři otevírání obálek a aukci nechat zastoupit zmocněncem. Tento
zmocněnec musí předložit při prezenci účastníkůVŘ plnou moc udělenou účastníkem
VŘ a vlastnoručně podepsanou účastníkemVŘ nebo statutárním orgánem právnické osoby ói
obce nebo kraje, V plné moci musí být nezpochybnitelnýrn způsobem uvedeno:

a)

identifikace zastupovaného účastníkaVŘ;
b) VŘ, ve kterém zmocněnec účastníkaVŘ zastupuje;
c) rozsah zmocnění.

7

Při prezenci účastníkVŘ sdělí a doloží,která jedna konkrétni osoba bude v aukci činit nabídky
za manžele, osoby, které chtějí nabýt prodávaný majetek do spoluvlastnictví, právnické osoby
nebo obce čikraje,

čI. s
Práva a povinnosti Úřadu a kupujícího
1

2

povinnosti vyplývající pro Úřad a kupujícíhoz konkrétníhoVŘ isou individuálně
upraveny v kupní smlouvě, která je nedílnou součástí Oznámení o VŘ.

Práva

a

Kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupni smlouvu (z toho jeden výtisk s ověřeným
podpisem u fyzických osob a je-li třeba u právnických osob) a doručit ji na příslušnépracoviště
ÚraOu ve lhůtě stanovené Úřadem, která bude zpravidla 30 kalendářních dnů.
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J

Nejpozději do 14 kalendářních dnů od doruěení všech výtisků smlouvy podepsaných kupujícím
zajistí Úřad podpis smlouvy ze své strany. Pokud převod podléhá schválení příslušným
ministerstvem podle § 22 zákona č. 219I2OOO Sb., o majetku Českérepubliky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva platná až tímto
schválením, Uřad předá smlouvu po podpisu poslední smluvní stranou do 5 pracovních dnů
příslušnémuministerstvu ke schválení převodu.

4

Po nabytí platnosti smlouvy je kupující povinen zaplatit Uřadu nabídnutou kupní cenu v plné
výši, a to do konkrétně určenéhodata. Toto datum bude stanoveno ve výzvé k zaplacení kupní
ceny, jejížpřílohou bude prostá fotokopie oboustranně podepsané kupní smlouvy s případným
schválením převodu od příslušnéhoministerstva. Kupní cena se považuje za zaplac.enou
dnem, kdy je připsána na účetÚřadu. Kauce složená kupujícím v rámci VŘ na účetÚřadu
se zapoěte na úhradu kupní ceny a příjmem státního rozpočtu ve smyslu ustanovení
§ 45 odst. 10 zákona č. 218I2OO0 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stane dnem odeslání
výzvy k úhradě doplatku kupní ceny.

tr

Poté, co bude celá kupní cena uhrazena, včetně příslušenstvía případných dalších závazků
kupujícího, předá Úřad spolu s kupujícímkatastrálnímu úřadu jedno vyhotovení kupní smlouvy
spolu s návrhem na zahájení řízení o povoleni vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

b

V případě, že kupujícínesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 2 a 4 tohoto
článku, nebo pokud dá kupujícíjasně najevo, že kupní sm|ouvu nemíní podepsat, nebo pokud
prodávající od smlouvy odstoupí, můžebýt vyzván k jednání účastníkVŘ, XtenY se umístil
na druhém místě, pokud jím nabídnutá kupní cena není nižšinež 90 % ceny nabídnuté
účastníkemprvním v pořadí.

J

7

Kupujícíbere na vědomí, že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí fiako nabyvatel
vlastnického práva k nemovitým věcem).

8

Vázne-li na prodávaném majetku nebo jeho části zákonné předkupní právo (zejména vlastníka
stavby nebo vlastníka pozemku podle § 3056 NOZ), jsou v návrhu kupní smlouvy upraveny
práva a povinnosti vyplývajícíz předkupního práva (kupní smlouva s rozvazovací podmínkou).

o

V případě nabídky do VŘ podané obcí, krajem nebo hlavním městem Prahou musí být
nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy kupujícímdoloženo schválení právního jednání
orgánem obce, kraje nebo hlavního města Prahy dle zákonů č.12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni), č, 129l2OO0 Sb, o krajích (krajské zřízení) a ó. 131l200O Sb., o hlavním městě Praze,
vše ve znění pozdějších předpisů.

čl, s
závěrečná ustanovení
1

2.

3.

Úřad si vyhrazuje 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
za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ aúěastníkVŘ nemá právo na náhradu
škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 NOZ.

Zrušení VŘ před skončením_lhůtypro podání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem,
kteným vyhlásil Oznámení o VR a jeho podmínkách, včetně lhůt.
Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastíve VŘ, uzavřením kupní
smlouvy a realizací převodu prodávaného majetku,
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VŠechny dokumenty, odesílanéÚřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou

doporuČeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doruěování uvedené v nabídce, nebo
v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy
uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních služeb
vráceny Úřadu jako nedoručené, povďuje se za den doručenítakové zasitry třetí pracovní
den po odeslánÍ. Doručenído datové schránky se řídíustanoveními zákona é,3oot2oo8 sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konvezi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5

Podléhá-li kupní smlouva uveřejnění v registru smluv podle záRona č. 34ot2015 sb.,
zvláŠtníchpodmínkách účinnostiněktených smluv, r,rveřejňování těchto smluv a o registru

o

smluv (zákon o registru smluv), uveřejňuje kup rí smlouvu v registru smluv Úrao.
6

Kupní smlouvu nelze uzavřit s účastníkemVŘ, ktený má vůčivyhlašovateli VŘ dluh, jehož
plnění je vynutitelné na základé vykonatelného exekučníhotitulu podle § 40 zákona
Ó.12012001 Sb., o soudních exekutorech a exekučníčinnosti (exekučnířád), ve znění
pozdějších předpisů.
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