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Dražební �ád spole�nosti RSJ Invest, a.s. 

I. Základní ustanovení 
I.1. Tento Dražební �ád upravuje prodej cenných papír� ve ve�ejné dražb� (dále jen 

„dražba”) podle zákona �. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen 
„ZPKT“) a stanovuje všeobecné podmínky pro organizování ve�ejné dražby. 

I.2. Dražbu navrhuje osoba, která je za podmínek stanovených zákonem �. 26/2000 Sb., o 
ve�ejných dražbách a zákonem �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� (dále jen „Obchodní zákoník“) zp�sobilá navrhnout provedení 
dražby (dále jen „navrhovatel”), dražbu provádí spole�nost RSJ Invest, a. s., se sídlem 
v Plzni, Ke�ová 7, PS�: 301 11, I�: 00884855, (dále jen „dražebník”), která je držitelem 
povolení podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT. 

I.3. Organizování ve�ejné dražby spo�ívá v závazku dražebníka, že na základ� uzav�ené 
smlouvy o provedení dražby cenného papíru vykoná ve ve�ejné dražb�: 

I.3.1. pro navrhovatele - emitenta prodej cenného papíru, prokáže-li emitent, že majitel cenného 
papíru je v prodlení s p�evzetím listinného cenného papíru (§ 113 odst. 13 ZPKT) nebo listinné 
akcie (§ 214 Obchodního zákoníku), 

I.3.2. pro navrhovatele - zástavního v��itele prodej zastaveného cenného papíru v souladu s §44 
zákona o cenných papírech, a to v nedobrovolné ve�ejné dražb�, 

I.3.3. pro navrhovatele - správce konkurzní podstaty úpadce prodej cenného papíru z majetku 
úpadce, 

I.3.4. pro navrhovatele - prodej cenného papíru, pokud tak ukládá �i p�ipouští zákon, a to v souladu s 
p�íslušnými ustanoveními ZPKT, zákona o ve�ejných dražbách, Obchodního zákoníku a jiných 
právních p�edpis�, v souladu s tímto Dražebním �ádem a Dražební vyhláškou. 

II. P�edm�t dražby 

II.1. P�edm�t dražby je specifikován v Dražební vyhlášce (§ 20 odst. 1, písmeno d) a § 43 
zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�; dále jen 
Zákon o ve�ejných dražbách), v ní dražebník mimo jiné uvede p�esné ozna�ení a popis 
cenných papír� a jejich p�íslušenství, práv a závazk� na p�edm�tu dražby váznoucích 
a s ním spojených, pokud podstatným zp�sobem ovliv�ují hodnotu dražených cenných 
papír�, popis stavu, v nímž se cenné papíry nachází a (v souladu s § 13 zákona o 
ve�ejných dražbách) jejich odhadnutou nebo zjišt�nou cenu. 

II.2. Jestliže lze nabídku cenného papíru ve ve�ejné dražb� cenných papír� považovat za 
ve�ejnou nabídku dle § 34 ZPKT, vzniká Dražebníkovi povinnost uve�ejnit prospekt 
nebo užší prospekt cenného papíru. 

II.3. Nabídka cenného papíru ve ve�ejné dražb� není ve�ejnou nabídkou cenných papír� ve 
smyslu ustanovení § 34 ZPKT v p�ípadech uvedených v ustanovení § 36 odstavec 1 a 
2 ZPKT. 

III. Ú�astníci dražby 
III.1. Ú�astníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, spl�ují-li k datu konání 

dražby podmínky stanovené v § 3 zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách. 

III.2. Ú�astník dražby (fyzická osoba) je povinen prokázat se platným pr�kazem totožnosti. 
Ú�astník dražby (právnická osoba) se prokazuje i výpisem z obchodního rejst�íku (�i 
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jiným dokladem prokazujícím právní subjektivitu) ne starším t�í m�síc� (originálem �i 
ov��enou kopií), v p�ípad� zastoupení i plnou mocí s ú�edn� ov��enými podpisy 
zmocnitele. 

III.3. V p�ípad�, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, zp�sob a termín složení 
je vždy uveden v Dražební vyhlášce), doloží ú�astník dražby úhradu dokladem 
potvrzujícím úhradu (výpis z ú�tu o odepsání �ástky z ú�tu, poštovní poukázka, 
pokladní složenka, p�ípadn� p�edloží záru�ní listiny k bankovní záruce). Poté se 
ú�astník dražby zapíše do listiny „Zápis do dražby” a bude mu p�id�leno dražební �íslo. 

III.4. Ú�astníkem dražby nesmí být: 
III.4.1. osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k p�edm�t�m dražby, osoby, na jejichž 

majetek byl prohlášen konkurs nebo v��i nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro 
nedostatek majetku anebo ohledn� jejichž majetku bylo op�tovn� potvrzeno nucené 
vyrovnání, a to po dobu t�í let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku 
nebo do t�í let od skon�ení op�tovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za n�; 

III.4.2. osoby, u nichž by v d�sledku nabytí vlastnictví p�edm�tu dražby mohlo dojít k vylou�ení, 
omezení nebo narušení hospodá�ské sout�že; nikdo nesmí dražit za n�; 

III.4.3. osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražb� ani vydražitel, 
který zp�sobil zma�ení p�edchozí dražby téhož p�edm�tu dražby u téhož dražebníka; nikdo 
nesmí dražit za n�; 

III.4.4. dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zam�stnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za n�. Je-
li dražebník právnickou osobou, nesmí být ú�astníkem dražby ani právnická osoba dražebníka 
ovládající nebo jím ovládaná, dále nesm�jí být ú�astníky dražby statutární orgány a �lenové 
statutárního nebo kontrolního orgánu dražebníka; nikdo nesmí dražit za n�; 

III.4.5. dlužník a jeho manžel, dále pak osoby, které nesm�jí nabývat vlastnictví k v�cem, jejichž 
vlastníkem je dlužník; nikdo nesmí dražit za n�. Je-li dlužník právnickou osobou, nesmí být 
ú�astníky dražby statutární orgány a �lenové statutárního nebo kontrolního orgánu dlužníka; 
nikdo nesmí dražit za n�. 

III.5. Ú�astníci dražby nesm�jí �init žádné kroky k tomu, aby ma�ili �i jakýmkoliv zp�sobem 
negativn� ovliv�ovali volný pr�b�h dražby. 

III.6. Dražitel m�že dražit i bez své osobní p�ítomnosti na dražb�, splní-li zárove� tyto 
podmínky: vyhotoví ov��enou písemnou plnou moc k zastoupení na dražb�, ur�í-li 
cenné papíry, které za n�ho mají být draženy, ur�í-li limit, do kterého za n�ho m�že být 
p�ihazováno, a to pro každý p�edm�t dražby zvláš�. 

IV. Organiza�ní zabezpe�ení dražby 
IV.1. Dražebník zajistí uve�ejn�ní dražební vyhlášky vždy na internetové stránce Komise pro 

cenné papíry (http://www.sec.cz) nejmén� 15 dní p�ed zahájením Dražby. 

IV.2. V p�ípad�, že nejnižší podání u nedobrovolné dražby p�esahuje 100 000,-K� (slovy: 
stotisíckorun�eských) je Dražebník povinen zajistit uve�ejn�ní dražební vyhlášky vždy 
na internetové stránce Komise pro cenné papíry (http://www.sec.cz) nejmén� 60 dn� 
p�ed zahájením Dražby. 

IV.3. P�esahuje-li nejnižší podání 100 000,-K� (§ 20 odst. 3 a § 43 odst. 3 Zákona o 
ve�ejných dražbách) je dražební vyhláška uve�ejn�na i na centrální adrese 
(http://www.centralni-adresa.cz/) nejmén� 60 dn� (v p�ípad� dobrovolné dražby 30 
dn�) p�ed zahájením Dražby. 

IV.4. Pokud nejnižší podání u nedobrovolné Dražby p�esahuje 1 000 000,-K� (slovy: 
jedenmilionkorun�eských), musí být pr�b�h nedobrovolné Dražby osv�d�en notá�ským 
zápisem. Ú�ast notá�e k osv�d�ení pr�b�hu nedobrovolné Dražby zajistí Dražebník. 
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IV.5. Podmínky a údaje uvedené v dražební vyhlášce nelze dodate�n� m�nit. To neplatí 
v p�ípad�, kdy dojde ke zm�nám v rozsahu práv a závazk� na p�edm�tu Dražby 
váznoucích a s ním spojených nebo stavu, v n�mž se p�edm�t Dražby nachází (nap�. 
uhradí-li zástavní dlužník t�sn� p�ed konáním ve�ejné dražby pohledávku zajišt�nou 
zástavním právem k cenným papír�m, které mají být v Dražb� prodány, pop�. její �ást, 
Dražba nebude provedena, pop�. nebude provedena v p�vodn� plánovaném rozsahu). 
Dále to neplatí pro dopln�ní dražební vyhlášky o vý�et p�ihlášených pohledávek 
dražebních v��itel�; v tom p�ípad� je Dražebník povinen vyhotovit a p�ipojit dodatek ke 
zve�ejn�né dražební vyhlášce bez zbyte�ného odkladu poté, co se o zm�nách 
dozv�d�l. 

IV.6. Stejný postup se uplatní i v p�ípad� listinných cenných papír�, jež nebyly p�i zm�n� 
podoby akcií akcioná�i p�evzaty ani v dodate�né p�im��ené lh�t� (§ 33 odst. 7 písm. a) 
ZPKT, § 214 odst. 4 Obchodního zákoníku), kdy je Navrhovatel nebo s jeho souhlasem 
Dražebník povinen vydat akcioná�i na jeho žádost jeho akcie, a to až do okamžiku 
zahájení Dražby, i když již uplynula dodate�ná lh�ta ve smyslu § 214 odst. 4 v�ta první 
Obchodního zákoníku. 

IV.7. Dražebník je povinen dohlížet na pr�b�h dražby, na �innost licitátora a dbát, aby 
dražba probíhala v souladu s právními p�edpisy a tímto Dražebním �ádem. 

IV.8. Dražebník zašle ve lh�t� sjednané ve smlouv� o provedení dražby písemné oznámení 
o Dražb� vlastníkovi, zástavci, dlužníkovi a dražebním v��itel�m. Doložení práv 
ú�astník� Dražby a dražebních v��itel� se �ídí p�íslušnými ustanoveními, zejména § 45 
odst. 1 a 2 Zákona o ve�ejných dražbách. 

IV.9. P�ístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, je ú�astník�m dražby umožn�n 
alespo� 30 minut p�ed zahájením dražby, stejn� tak i zam�stnanc�m Komise pro 
cenné papíry pov��eným kontrolou dražby, ve�ejnosti pak alespo� 10 minut p�ed 
zahájením. 

IV.10. Dražb� m�že být p�ítomen každý ob�an, který zaplatil vstupné. Vstupné do dražební 
místnosti �iní 100,- K�. Ú�astníci dražby a osoby pov��ené Komisí pro cenné papíry k 
výkonu státního dozoru vstupné neplatí. 

IV.11. O pr�b�hu dražby bude po�izován videozáznam. Na tuto skute�nost upozorní 
dražebník ú�astníky dražby p�ed jejím zahájením. 

V. Pr�b�h dražby 
V.1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora (po ukon�ení zápisu ú�astník� dražby). 

Licitátor zahajuje dražbu ozna�ením a popisem p�edm�tu dražby, jeho odhadnutou 
nebo zjišt�nou cenou, údaji o právech a závazcích na p�edm�tu dražby váznoucích a 
s ním spojených, oznámením minimálního p�íhozu, minimálního podání a oznámením, 
o jakou dražbu jde (nedobrovolná, opakovaná). Poté vyzve licitátor ú�astníky dražby k 
podávání nabídek. 

V.2. Podání je nabídka ú�astníka dražby u�in�ná v pr�b�hu dražby ve výši alespo� 
stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí p�evyšovat podání již u�in�né 
nejmén� o stanovený minimální p�íhoz. Nabídka musí být u�in�na ústn� a zvednutím 
p�id�leného �ísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. 

V.3. Nebylo-li p�es dvojí výzvu a prohlášení licitátora „Neu�iní-li n�kdo z p�ítomných 
ú�astník� dražby podání vyšší, než bylo podání naposled u�in�né ú�astníkem dražby 
(jeho ozna�ení), ud�lím mu p�íklep.” u�in�no vyšší podání, oznámí licitátor ješt� jednou 
poslední podání a po t�etí výzv� ud�lí p�íklep ú�astníkovi dražby, který u�inil nejvyšší 
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podání. U�in�ným podáním je ú�astník dražby vázán. P�íklep lze u�init nejd�íve 3 
minuty po zahájení dražby. 

V.4. U�iní-li n�kolik ú�astník� dražby sou�asn� podání a nebylo-li u�in�no podání vyšší, 
rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich p�íklep ud�lí. Los spo�ívá v tom, že bude 
na papír napsáno „Vydraženo” a do nepr�hledného sá�ku se vloží tento papír spolu s 
papíry �istými (jejich celkový po�et se rovná po�tu ú�astník� stejného nejvyššího 
podání), poté ú�astníci jednotliv� tahají papíry ze sá�ku v po�adí jejich dražebních �ísel 
(od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s ozna�ením „Vydraženo”, ud�lí licitátor 
p�íklep. 

V.5. Je-li n�který z ú�astník� dražby spoluvlastníkem p�edm�tu dražby, není stanoveným 
p�íhozem vázán. U�iní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, ud�lí licitátor 
p�íklep jemu. Je-li t�chto ú�astník� dražby (spoluvlastník�) více, ud�lí licitátor p�íklep 
tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. P�i rovnosti spoluvlastnických podíl� 
rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z t�chto spoluvlastník� p�íklep 
ud�lí. 

V.6. Má-li n�který z ú�astník� dražby p�edkupní právo v��i p�edm�tu dražby a doloží to 
dražebníkovi p�ed zahájením dražby, není tento ú�astník stanoveným p�íhozem vázán. 
U�iní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neu�iní-li podání ve stejné výši 
spoluvlastník, ud�lí licitátor p�íklep ú�astníkovi dražby oprávn�nému z p�edkupního 
práva. 

V.7. Ud�lením p�íklepu je dražba ukon�ena. 

V.8. Nebylo-li p�i dražb� u�in�no ani nejnižší podání, a to ani po jeho snížení, licitátor 
dražbu ukon�í. V p�ípad� nedobrovolné dražby, kdy nebylo u�in�no ani nejnižší 
podání, m�že dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání 
sníženo o �ástku sjednanou ve “Smlouv� o provedení dražby”. 

V.9. Ú�astník�m dražby, kte�í se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li 
požadována) bankovním p�evodem na ú�et, který ú�astník písemn� sd�lí 
dražebníkovi, a to tak, že bude dražebníkem odeslána zpravidla do dvou pracovních 
dn� ode dne konání dražby nebo ode dne, kdy ú�astník sd�lí dražebníkovi �íslo 
bankovního ú�tu. V p�ípad� bankovních záruk budou vráceny bez zbyte�ného odkladu. 

VI. Povinnosti vydražitele 
VI.1. Ú�astník dražby (vydražitel), jemuž byl licitátorem ud�len p�íklep, je povinen uhradit 

cenu dosaženou vydražením ve lh�t� stanovené v „Dražební vyhlášce”. V takovém 
p�ípad� na n�j p�echází vlastnictví p�edm�tu dražby k okamžiku ud�lení p�íklepu. 

VI.2. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, k p�echodu vlastnictví nedochází a 
dražebník postupuje v souladu s § 51 Zákona o ve�ejných dražbách. 

VI.3. Je-li dražba zma�ena vydražitelem nebo vydražila-li p�edm�t osoba, jež je z dražby 
vylou�ena, dražební jistota složená vydražitelem v�etn� jejího p�íslušenství se použije 
na náklady zma�ené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zú�tuje se zbývající �ást 
dražební jistoty složené vydražitelem, který zp�sobil zma�ení dražby, na náklady 
opakované dražby. Po úhrad� náklad� dražby a opakované dražby se zbývající �ást 
vrátí vydražiteli, který zp�sobil zma�ení dražby. 

VI.4. Vydražitel, který zp�sobil zma�ení dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu 
�ást náklad� dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro 
náklady opakované dražby konané v d�sledku zma�ení p�edchozí dražby vydražitelem. 



 

Strana 5 

VII. Protokol o provedené dražb� 

Po ukon�ení dražby vyhotoví dražebník „Protokol o provedené dražb�” v souladu s § 50 
Zákona o ve�ejných dražbách. V n�m je uvedeno zejména: datum, místo a �as konání 
dražby, druh dražby, ozna�ení p�edm�tu dražby, ozna�ení bývalého vlastníka, p�íp. zástavce 
a dlužníka, nejnižší podání, ozna�ení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena 
dosažená vydražením. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel. Odmítne-li 
vydražitel protokol o provedené dražb� podepsat, uvede to dražebník v protokolu. 

VIII. Potvrzení o nabytí vlastnictví 

„Potvrzení o nabytí vlastnictví” vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 53 
zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, bez zbyte�ného odkladu. Písemné potvrzení 
obsahuje zejména: ozna�ení p�edm�tu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. 
P�ílohou musí být doklad, z n�hož bude z�ejmé datum a zp�sob úhrady ceny dosažené 
vydražením, dále pak stejnopis notá�ského zápisu (§ 47 odst. 8 Zákona o ve�ejných 
dražbách). Podpis dražebníka na potvrzení o nabytí vlastnictví musí být ú�edn� ov��en. 

IX. P�edání p�edm�tu dražby, p�echod vlastnického práva 
IX.1. Nabyl-li vydražitel vlastnictví k p�edm�tu dražby, je dražebník povinen p�edat 

vydražiteli p�edm�t dražby a listiny, které osv�d�ují vlastnictví a jsou nezbytné k 
nakládání s p�edm�tem dražby nebo osv�d�ují jiná práva vydražitele v��i p�edm�tu 
dražby. Vydražitel písemn� potvrdí p�evzetí p�edm�tu dražby. 

IX.2. Veškeré náklady spojené s p�edáním a p�evzetím p�edm�tu dražby nese vydražitel, 
vyjma nadbyte�ných náklad� vzniklých z d�vod� na stran� bývalého vlastníka nebo 
dražebníka. 

IX.3. Nebezpe�í škody na p�edm�tu dražby p�echází z jejího držitele na vydražitele dnem 
p�edání p�edm�tu dražby, týž den p�echází na vydražitele odpov�dnost za škodu 
zp�sobenou v souvislosti s p�edm�tem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s p�evzetím 
p�edm�tu dražby, nese nebezpe�í škody a odpov�dnost za škodu vydražitel. 

IX.4. Jestliže p�edm�tem ve�ejné dražby cenných papír� je zaknihovaný cenný papír, 
zaregistruje St�edisko cenných papír� p�echod cenného papíru na vydražitele k 
okamžiku ud�lení p�íklepu na základ� potvrzení o nabytí vlastnictví na p�íkaz 
dražebníka (nebo vydražitele). 

IX.5. V p�ípad� listinného cenného papíru na �ad dražebník vyzna�í na základ� potvrzení o 
nabytí vlastnictví p�echod cenného papíru na vydražitele k okamžiku p�íklepu. 

X. Záv�re�ná ustanovení 
X.1. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, ú�astník� dražby i dalších osob, které budou 

na dražb� p�ítomny, �i jejichž práva budou provedením dražby dot�ena, v tomto 
Dražebním �ádu neuvedená, se �ídí zejména zákonem �. 256/2004 Sb. ZKPT a 
ustanoveními zákona o ve�ejných dražbách. 

X.2. Tento dražební �ád nabývá ú�innosti dnem 1. prosince 2004 a vztahuje se na ve�ejné 
dražby vyhlášené dražební vyhláškou po tomto datu. 


