DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 972-ODD/18
vyhotovené dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

Dražebník:

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
se sídlem:
Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
IČ:
26 27 59 53
č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský
úřad ve Zlíně
zastoupena: Marcela Koutná, ředitelka společnosti
bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 41371
(dále jen „dražebník“)

Navrhovatel:

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
se sídlem:
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČ:
276 61 989
zastoupena: Mgr. Lucie Štěpánková, MBA, člen představenstva
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva
bank. spojení: č.ú. 151203067/0300, ČSOB, a.s.
(dále jen „navrhovatel“)

Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), vyhlašuje touto dražební vyhláškou
dle § 20 zákona o veřejných dražbách konání opakované veřejné dražby dobrovolné (dále
jen „dražba“).

Článek I.
Doba a místo konání dražby
1. Den konání dražby se stanovuje na 16. 10. 2018 v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese:
Zlín, ulice Dlouhá 4433, PSČ 760 01. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora
v 10:00 hod. Zápis účastníků dražby bude probíhat od 9:30 hod. do zahájení dražby.

Článek II.
Předmět dražby a jeho popis
1. Předmětem dražby je movitá věc ve vlastnictví Krajské nemocnice T. Bati, a.s., IČ: 276 61 989,
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín. Předmět dražby je dražen pod názvem ,,Prací
a sušící linka JENSEN“.
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Jedná se o níže specifikovanou movitou věc:
Evidenční
číslo
majetku

Poř.č. Název

1.

Pás navážecí
systémem

zalomený

s

Datum
pořízení

Cena obecná
(Kč)

vážícím

Linka prací taktovací s řídícím systémem
Lis taktovací odvodňovací
Pás dopravní zvedací
Sušička parní průchozí taktovací
5. Sušička parní průchozí taktovací
Sušička parní průchozí taktovací
6. Pás zalomený vyprazdňovací
(dále jen „předmět dražby“)
2.
3.
4.

8368500
8368700
8368400
8368800
8368900
8369000
8369100
8368300

21.8.2002
21.8.2002
21.8.2002
21.8.2002
21.8.2002
21.8.2002
21.8.2002
21.8.2002

224 500,646 900,255 100,161 800,203 700,203 700,203 700,116 600,-

2. Celkový popis předmětu dražby
Popis zařízení
Jedná se o zařízení používaná k praní nemocničního prádla jednotlivých oddělení zdravotnických
zařízení, na která se vztahují přísné hygienické požadavky.
• Nečistá a čistá část prádelny je konstrukčně oddělena
• Prací stroje se plní ve špinavé a vyprazdňování je na čisté straně prádelny
• Manipulační prostředky použité na nečisté straně prádelny mohou být použity v čisté části
prádelny jen po dezinfekci
• Je-li nezbytné přecházení pracovníků mezi oběma částmi prádelny, musí být k dispozici patřičně
vybavená personální propust
Linka je umístěna je v budově prádelny, byla a je stále využívána v jednosměnném provozu.
Zařízení jsou určena pro použití v nepřetržitých provozech profesionálních prádelen.
a) Pás navážecí zalomený s vážícím systémem (1ks)
Výrobce:
Dodavatel:
Typ:
Datum pořízení:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:

C.A. Heinemann GmbH
Benzstraße 19, 41836 Hückelhoven Německo
Garant servis s.r.o. Brodecká 152 161 00 Praha 6 - Ruzyně
PBK 3. 4. 36
15. 8. 2002
8368500
5713 / 02, 1

Zařízení slouží k naložení prádla do tunelové pračky. Je to plně automatický kluzný
dopravníkový pás, řízen řídícím systémem SPS P36. Část pásu je vodorovná, část stoupající.
Důležité je zajistit správné dávkování prádla, v tomto případě 36 kg, aby byla dosažena
zpracovatelská kapacita pro rovnoměrný provoz. Těleso je skříňové konstrukce vyrobeno z
lakovaných plechů, postranní vodící plechy jsou z nerezu. Kurta je z třívrstvého PVC s hliníkovými
sloupky. Vážící modul je tvořen šesti vážícími buňkami, přípojové skříně a vyhodnocovacího
přístroje. Výroba je realizována individuálně podle projektové dokumentace, jedná se o kusovou
modulovou výrobu.
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Parametry:
Délka
984 cm
Šířka
70 cm
Výška
100 cm
Hmotnost
955 kg
b) Linka prací taktovací s řídícím systémem (1ks)
Výrobce:
Dodavatel:
Typ:
Datum pořízení:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:

JENSEN-GROUP
Bijenstraat 6 Sint-Denijs-Westrem Gent Belgie
Garant servis s.r.o. Brodecká 152 161 00 Praha 6 - Ruzyně
P36 - 13
15. 8. 2002
8368700
1085316 / 002

Zařízení je třináctikomorová tunelová prací linka na 36 kg prádla / 1 komora. Tunelová
pračka je jedno-bubnové průběžné prací zařízení krabicovitého tvaru. Vnitřní buben má modulovou
konstrukci a jeho kývavý pohyb zabezpečuje třífázový motor s převodovkou a brzdou. Jednotlivé
moduly jsou navzájem svařeny a dohromady tvoří kompaktní celek. Je řízena počítačem s řídící
aplikací se 100 pracími programy. Topné médium je pára 4-6 bar.
Plně profesionální zařízení určené pro nepřetržité provozy.
Parametry:
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost
Hodinový výkon

1 040 cm
190 cm
274 cm
11 200 kg
935 kg

Příslušenství:
• 1ks plnící trychtýřový nástavec
• 1ks odpouštěcí lázně 1. máchací komora
• 1ks odpouštěcí lázně komora pro následnou úpravu
• 1ks parní ohřívač
• 1ks vytápění dvojitého bubnu
• 1ks připojení do dělící stěny
• 1ks připojení sondy pro měření vodivosti a hodnoty pH
• 1ks sběrná trubka odpadní vody
• 1ks elektronický řídící systém
c) Lis taktovací odvodňovací (1ks)
Výrobce:
Dodavatel:
Typ:
Datum pořízení:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:

JENSEN-GROUP
Bijenstraat 6 Sint-Denijs-Westrem Gent Belgie
Garant servis s.r.o. Brodecká 152 161 00 Praha 6 - Ruzyně
SEP 36 STEP 50 – A50
15. 8. 2002
8368400
1085316 / 003
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Odvodňovací lis slouží k odvodnění textilií. Odvodňovací lis je výhradně určen pro provoz v
plně automatické prací lince v návaznosti na kontinuální prací linku. Každý lisovací cyklus se
skládá z operací vkládání, odvodnění a vyjmutí. Vkládání je prováděno po odeslání signálu z
tunelové pračky. Lis se připraví do pohotovostní polohy a je připraven na vkládání. Po vložení
jedné várky prádla je zahájeno odvodňování pomocí stlačování hlavního válce s lisovníkem ve
formě. Na spodní straně lisovníku je umístěna membrána naplněná vodou. Tato membrána se
prostřednictvím hlavního válce tlačena proti dávce prádla. Přitom se membrána přizpůsobí
nerovnostem dávky prádla. Tlakem na dávku prádla unikne voda a odtéká do sběrných van. Dávka
prádla je slisována do tvaru koláče a je vyjmuta pomocí posunovacího zařízení na dopravník.
Dopravník se pohybuje po dráze a podle signálu vyzvedne koláč prádla do sušiček. Jedná se o
profesionální zařízení určené pro nepřetržité provozy.
Parametry:
Délka
180 cm
Šířka
166 cm
Výška
342 cm
Hmotnost 9 400 kg
d) Pás dopravní zvedací (1ks)
Výrobce:
Dodavatel:
Typ:
Datum pořízení:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:

C.A. Heinemann GmbH
Benzstraße 19, 41836 Hückelhoven Německo
Garant servis s.r.o. Brodecká 152 161 00 Praha 6 - Ruzyně
HFB 100. 150. 3. 33
15. 8. 2002
8368800
5713 / 02, 4

Zařízení slouží k vyložení odvodňovacího lisu a naložení prádla do sušičky. Je plně
automatický. Dopravník se pohybuje na kolejové dráze a podle signálu z lisu vyzvedne koláč prádla
do bubnových sušiček. Těleso je vyrobeno z lakovaných plechů, postranní vodící plechy jsou z
nerezu. Kurta je z dvouvrstvého PVC. Pohon je šnekovou převodovkou s oboustranným pohonem
oběžným vlečným řetězem. Je vybaven oboustranným záchytným zařízením. Velikost dávky prádla
je 36 kg. Je vybaven zastavovací stanicí. Výroba je realizována individuálně podle projektové
dokumentace. Jedná se o modulovou kusovou výrobu.
Parametry:
Délka
156 cm
Šířka
231 cm
Výška
337 cm
e) Sušička parní průchozí taktovací (3ks)
Výrobce:
Dodavatel:
Typ:
Datum pořízení:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:

JENSEN-GROUP
Bijenstraat 6 Sint-Denijs-Westrem Gent Belgie
Garant servis s.r.o. Brodecká 152 161 00 Praha 6 - Ruzyně
DT 60
15. 8. 2002
8368900, 8369000, 8369100
1085316 / 005, 1085316 / 006, 1085316 / 007
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Zařízení je určeno k protřepání, stabilizaci nebo úplné extrakci vody z prádla - sušení.
Vnitřní buben se čtyřmi žebry. Řídící systém se 100 programy. Maximální váha jedné dávky je 41
kg prádla. Sušička pracuje ve spojení s lisy na vodu nebo odstředivkou a kontinuální dávkovací
pračkou. Konfigurace je možná pro různé formy vytápění – pára – plyn – termální kapalinový olej.
Zde je médiem pára. Jedná se o profesionální zařízení určené pro nepřetržité provozy. Daný typ se
stále vyrábí, jen v modernizované verzi.
Parametry:
Délka
176 cm
Šířka
188 cm
Výška
432 cm
Hmotnost 1 550 kg
f) Pás zalomený vyprazdňovací (1ks)
Výrobce:
Dodavatel:
Typ:
Datum pořízení:
Inventární číslo:
Výrobní číslo:

C.A. Heinemann GmbH
Benzstraße 19, 41836 Hückelhoven Německo
Garant servis s.r.o. Brodecká 152 161 00 Praha 6 - Ruzyně
TEB 80.650, ABW 80.400
15. 8. 2002
8368300
5713 / 02, 2., 5713 / 02, 3

Zařízení je kluzný dopravníkový pás a slouží k přepravě prádla ze sušičů pomocí
vyprazdňovacího pásu TEB 80.650 na třídící pás ABW 80.400. Výroba je realizována individuálně
podle projektové dokumentace. Jedná se o kusovou modulovou výrobu, kdy délka a provedení pásů
je přizpůsobena požadavkům zákazníka.
Parametry TEB 80.650:
Délka
662.5 cm
Šířka
80 cm
Výška
148 cm
Parametry ABW 80.400:
Délka
411.5 cm
Šířka
80 cm
Výška
120 cm
3.

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a použití.

4.

Předmět dražby přejde na vydražitele ve stavu, jak v době konání dražby stojí a leží.

Článek III.
Prohlídka předmětu dražby
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 2.10.2018 v 11:00 hod.
2. termín dne 9.10.2018 v 11:00 hod.
Zájemci o prohlídku předmětu dražby potvrdí závazně svou účast telefonicky na čísle
603 509 979, a to nejpozději do 17.00 hodin den před stanovenou prohlídkou. Místo prohlídky a
sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před budovou prádelny, objekt č.18. Příjezd do nemocnice je
přes závorový systém u 21.pavilonu, možnost parkování u prádelny. Dražebník je oprávněn před
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zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců. Bližší informace na
telefonním čísle: 603 509 979, 731 569 896, 577 011 415.

Článek IV.
Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.
Článek V.
Cena předmětu dražby
1. Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 095-001/18 ze dne
2.5.2018, znalce Ing. Libora Lapčíka, Racková 255, 760 01 Zlín 1. Celková cena předmětu
dražby činí částku 2.016.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony šestnáct tisíc korun českých).
Článek VI.
Nejnižší podání
1. Nejnižší podání činí částku 1.500.000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion pět set tisíc korun
českých).
2. K ceně dosažené vydražením bude připočtena DPH v zákonné výši.
Článek VII.
Minimální příhoz
1. Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku 5.000,- Kč (slovy:
pět tisíc korun českých).
Článek VIII.
Dražební jistota
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Výše dražební jistoty je stanovena na 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).
Dražební jistota musí být uhrazena buď
 bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka č.ú.
178404758/0300, (VS rodné číslo nebo IČ účastníka dražby, SS 972), vedený u ČSOB, a.s.,
nebo
 ve formě bankovní záruky poskytnuté osobou disponující bankovní licencí udělenou Českou
národní bankou. Text bankovní záruky musí být v češtině, popř. opatřen překladem
s tlumočnickou doložkou. Bankovní poplatky spojené s úhradou dražební jistoty jdou k tíži
účastníka dražby. Bankovní záruka musí být poskytnuta na dobu přinejmenším 3 měsíc
a jednoho dne ode dne skončení dražby.
Konec lhůty pro složení dražební jistoty, a to jak pro dražební jistotu v penězích, tak i ve formě
bankovní záruky, jakož i pro předložení veškerých dokladů, týkajících se bankovní záruky, je
stanoven na šestnáctou (16.) hodinu pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání
dražby.
Dražební jistotu nelze složit platební kartou nebo šekem.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem uveřejnění této dražební vyhlášky na centrální
adrese.
Dokladem o složení dražební jistoty jsou buď:
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výpis z účtu účastníka dražby nebo potvrzení banky o odepsání částky odpovídající dražební
jistotě z účtu účastníka dražby ve prospěch výše uvedeného účtu dražebníka nebo
 příslušný díl poštovní poukázky, osvědčující, že ve prospěch výše uvedeného účtu
dražebníka byla uskutečněna platba odpovídající dražební jistotě pod stanoveným VS (popř.
osvědčující, že k rukám dražebníka byla odeslána příslušná peněžitá částka) nebo
 bankovní pokladní složenka osvědčující, že účastníkem dražby byla ve prospěch výše
uvedeného účtu dražebníka složena v hotovosti částka odpovídající dražební jistotě nebo
 záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch
dražebníka ve výši odpovídající přinejmenším dražební jistotě
7. Účastníci dražby jsou povinni před zahájením dražby doložit dražebníkovi svoji totožnost,
popř. oprávnění jednat za či jménem účastníka dražby (písemná plná moc s úředně ověřeným
podpisem, originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního či jiného rejstříku, kde je
účastník dražby zapsán, ne starším než tři měsíce). Účastník je dále povinen předložit doklad
o složení dražební jistoty a čestné prohlášení, že účastník dražby není osobou vyloučenou
z dražby ve smyslu ust. § 3 zákona o veřejných dražbách. Po splnění těchto povinností bude
účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo.
8. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota do pěti pracovních
dnů ode dne konání dražby bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně
sdělí dražebníkovi (popř. z účtu, ze kterého byly peněžní prostředky poukázány). V případě
bankovní záruky se záruční listiny vrací bezprostředně po skončení dražby.

Článek IX.
Způsob úhrady ceny dosažené vydražením
1. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 90-ti dnů od skončení
dražby, a to buď bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem hotovosti na účet
dražebníka č.ú. 178404758/0300, vedený u ČSOB, a.s.
2. Dražební jistota, včetně jejího příslušenství, kterou vydražitel složil před započetím dražby, se
započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve
formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši
v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny
vrátit vydražiteli záruční listiny.
3. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební kartou, šekem, započtením, rovněž platba
směnkou je nepřípustná.
4. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou
vydražením ve stanovené lhůtě, zmařil dražbu, nenabývá vlastnické právo k předmětu dražby
a odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou. Dražebník je oprávněn po něm požadovat
náhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil. Na náklady zmařené dražby se v souladu
s ustanovením § 28 odst. 3 zákona o veřejných dražbách použije dražební jistota složená
vydražitelem, včetně jejího příslušenství.
5. Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.
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Článek X.
Podmínky odevzdání předmětu dražby
1.

2.

3.

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 29 a § 30 zákona o veřejných
dražbách, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby, popř. listiny, které osvědčují
vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva
vydražitele vůči předmětu dražby. O předání předmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o předání
předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
Předání předmětu dražby vydražiteli bude zahájeno nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se
dražebník dozví, že vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu dražby, popř. do 7 dnů ode dne
uhrazení celé ceny dosažené vydražením.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nákladů vzniklých z důvodů dle ust. § 32 odst. 4 zákona o veřejných dražbách na straně
bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího
držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení
s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1. Toto Oznámení o konání opakované veřejné dražby dobrovolné bylo sepsáno v 5-ti
stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka
a po jednom vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným
v ust. § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
2. Práva a povinnosti tímto Oznámením o konání opakované veřejné dražby dobrovolné výslovně
neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona o veřejných
dražbách.
3. Veškeré dokumenty týkající se dražby č. 972-ODD/18 budou dle zákona 340/2015 Sb.
zveřejněny v registru smluv.
Ve Zlíně dne 20. 9. 2018
Dražebník:

……………………………
Marcela Koutná
ředitelka společnosti
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
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