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I. Základní pojmy
I.1
Předmět úpravy
Tento dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. (dále jen „dražební řád“) upravuje postup při
veřejných dražbách cenných papírů a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících.
I.2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto dražebního řádu a souvisejících dokumentů se rozumí:
a) dražbou - veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva (pokud přechod takového
jiného práva právní předpis připouští), k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se
licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek
a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví
nebo jiné právo k předmětu dražby. Dražbou je i veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že
nebylo učiněno ani nejnižší podání.
b) navrhovatelem - osoba, která za podmínek stanovených zákonem navrhuje provedení dražby,
c) účastníkem dražby - osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky
stanovené zákonem a tímto dražebním řádem,
d) dražební jistotou - zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě,
e) dražebníkem - osoba, která organizuje dražbu cenných papírů a má k tomu příslušné oprávnění, tj. obchodník s
cennými papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na
kapitálovém trhu“). Dražebníkem je obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČ 63907020, se sídlem tř. Kpt.
Jaroše 28, 602 00 Brno.
f) aukčním dnem - den kdy probíhá veřejná dražba cenných papírů.
g) program aukčního dne - seznam jednotlivých dražeb, prováděných postupně za sebou během jednoho aukčního
dne, kterým se určuje pořadí, ve kterém budou prováděny.
h) aukční síní – místnost – prostor v němž se dražba koná,
ch) dražební vyhláška - vyhláška o konání veřejné dražby cenných papírů, kterou dražebník vyhlásí konání veřejné
dražby cenných papírů spolu s jejími základními podmínkami a náležitostmi.
i) předmětem dražby - takový cenný papír nebo soubor cenných papírů dražených společně a nabízených jako
celek, jejichž dražbu provádí dražebník v souladu s ustanoveními tohoto dražebního řádu. Předmět dražby je
specifikován v dražební vyhlášce a v zákonem požadovaných přílohách, které jsou k dispozici u dražebníka .
j) licitátorem - fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě; licitátor zejména
zahajuje dražbu, vyzývá účastníky dražby, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně udělení
příklepu. Výkon činnosti licitátora se nepovažuje za výkon odborných obchodních činností obchodníka s cennými
papíry ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
k) vyvoláním - prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek (dále též
jako „zahájení dražby“)
l) podáním - nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání;
další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz; v případě, že byla rozdána
čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou,
m) licitací - licitátorem řízené předkládání podání účastníků dražby na výši ceny předmětu dražby, které probíhá
následně po vyvolání. Cílem licitace je dosažení maximální ceny.
n) přiděleným číslem - tabulka s číslem, přidělená účastníku dražby, která slouží k identifikaci účastníka dražby v
průběhu dražby.
o) příklepem - úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu
vlastnického práva k předmětu dražby,
p) vydražitelem - účastník dražby, jemuž byl udělen příklep,
r) výtěžkem dražby - cena dosažená vydražením a její případné příslušenství,
s) náklady dražby - odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační
zabezpečení přípravy a průběhu dražby; mezi náklady účelně vynaložené dražebníkem patří i přiměřené náklady na
zabezpečení informovanosti o dražbě, včetně informací v tisku, a náklady na uveřejnění dražební vyhlášky
způsobem v místě obvyklým,
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t) zmařením dražby - neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě,
u) aukční dokumentací - dražební řád, dražební vyhláška a dále související dokumenty - tj. především Smlouva o
provedení dražby, kterou se upravují smluvní podmínky mezi dražebníkem a navrhovatelem za účelem stanovení
podmínek dražby, protokol o provedení dražby.
v) adresou na Internetu - adresa na internetu, která dálkovým přístupem umožňuje uveřejnění základní informace o
předmětu dražby: http://www.cyrrus.cz/, není-li v dražební vyhlášce uvedeno jinak.
w) adresou Komise pro cenné papíry - adresa na internetu, kde jsou uveřejněny informace o předmětu dražby:
http://www.sec.cz/, tj. místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (internet) uveřejněny informace
určené tímto dražebním řádem,
x) Centrální adresou - adresa na internetu, kde jsou uveřejněny informace o předmětu dražby: http://www.centralniadresa.cz/, tj. místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (internet) uveřejněny informace určené
zákonem nebo informace poskytnuté dobrovolně účastníky dražeb,
y) depozitářem – Centrální depozitář dle ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, do doby jeho vzniku
Středisko cenných papírů,
z) zákonem o veřejných dražbách – zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění
za) zákonem o podnikání na kapitálovém trhu – zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném
znění
zb)zákonem o cenných papírech – zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění
zc) zákonem o konkursu a vyrovnání – zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění
II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů
II.1
Definice veřejné dražby cenných papírů
1. Veřejná dražba cenných papírů je dražba prováděná v souladu s § 33 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
zákonem o veřejných dražbách a podle tohoto dražebního řádu.
2. Cílem dražby je dosáhnout veřejným a transparentním způsobem zpeněžení předmětu dražby za nejvýše možnou
dosažitelnou cenu.
3. Výsledkem dražby je přechod vlastnického práva k předmětu dražby na vydražitele za podmínky úhrady ceny
dosažené vydražením.
II.2
Varianty veřejné dražby cenných papírů
1. Dražba cenných papírů, které tvoří součást konkursní podstaty
Jedná se o dražbu prováděnou na návrh konkursního správce, oprávněného k nakládání s cennými papíry podle
zákona o konkursu a vyrovnání.
V souladu s § 27 uvedeného zákona může správce konkursní podstaty prostřednictvím obchodníka s cennými
papíry zpeněžit cenné papíry, které jsou součástí konkursní podstaty, ve veřejné dražbě cenných papírů.
2. Dražba cenných papírů, na základě zákona č. 364/2000 Sb.
Jedná se o dražbu prováděnou na návrh likvidátora.
V souladu s čl. I. bod 5. písm. d) zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých
zákonů, v platném znění, zpeněží likvidátor fondu akcie v jeho správě, které zároveň nelze zpeněžit na
regulovaném trhu (cenné papíry které nejsou kótované), ve veřejné dražbě cenných papírů.
3. Dražba cenných papírů, které byly vzaty do zástavy - realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru
podle § 33 odst.7 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Jedná se o dražbu prováděnou na návrh osoby odlišné od osoby, která je vlastníkem cenného papíru, tj. zástavního
věřitele.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o cenných papírech prodá obchodník s cennými papíry zastavený
cenný papír svým jménem na účet zástavce ve veřejné dražbě, jedná-li se o cenný papír, který není kótován.
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Z výtěžku z dražby cenných papírů, dojde po započtení nákladů účelně vynaložených na přípravu a organizaci
dražby k uspokojení pohledávky zástavního věřitele, až do její výše a nad výši této pohledávky připadne výtěžek
zástavci.
Obdobným způsobem se postupuje, pokud je více přihlášených pohledávek různých zástavních věřitelů.
Uspokojení přihlášených pohledávek bude provedeno podle § 59 a 60 zákona o veřejných dražbách.
4) Dražba listinných cenných papírů, podle § 33 odst. 7 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud je
jejich majitel v prodlení s převzetím
Jedná se o dražbu prováděnou na návrh osoby odlišné od osoby, která je vlastníkem cenného papíru.
V souladu s ustanovením § 33 odst. 7 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu dražebník cenných papírů
provede veřejnou dražbu cenných papírů též, prokáže-li navrhovatel, že majitel cenného papíru je v prodlení s
převzetím listinného cenného papíru při přeměně zaknihovaného cenného papíru na listinný (§113 odst.13 zákona o
podnikání na kapitálovém trhu) nebo listinného cenného papíru (listinné akcie nebo zatímního listu), který má být
vydán místo listinného cenného papíru prohlášeného za neplatný (§ 214 obchodního zákoníku ), pokud není
přebíraný cenný papír kótovaný.
Výtěžek z dražby cenných papírů, u kterých je jejich majitel v prodlení s převzetím, vydá dražebník po započtení
nákladů dražby navrhovateli, tj. emitentovi. Navrhovatel je povinen bezodkladně vydat výtěžek dražby příslušným
bývalým majitelům. Pokud by jim nemohl být vyplacen, bude navrhovatelem uložen do úřední úschovy.
5) Dobrovolná dražba cenných papírů
Jedná se o dražbu prováděnou na návrh vlastníka. Výtěžek z dobrovolné dražby cenných papírů vydá dražebník po
započtení nákladů dražby vlastníkovi.
6) Dražba cenných papírů, podle případných dalších právních předpisů
Dražby prováděné dražebníkem na základě jiných právních předpisů, než jsou uvedeny výše, pokud takové
předpisy veřejnou dražby cenných papírů připouští, a to za podmínek takovými právními předpisy stanovených.
II.3
Dražba cenných papírů při realizaci zástavního práva (čl. II.2 odst. 3)
1. Jedná se o dražbu na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem k cennému
papíru, pokud taková pohledávka nebyla řádně a včas splněna.
2. Dražebními věřiteli jsou zástavní věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k cennému
papíru, a případně další osoby stanovené zákonem, jejichž pohledávky se uspokojují v dražbě.
3. Dlužníkem se rozumí osoba, jejíž závazek je zajištěn zástavním právem k předmětu dražby.
4. Před provedením dražby dražebník zajistí:
a) ověření existence pohledávky (pohledávka však nemusí být přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím,
vykonatelným rozhodčím nálezem nebo doložena vykonatelným notářským zápisem). Navrhovatel dražebníkovi
doloží své čestné prohlášení o tom, že má vůči dlužníkovi svou splatnou pohledávku, která nebyla řádně a včas
splněna a která je zajištěna zástavním právem k cennému papíru - předmětu dražby.Dražebník se přesvědčí o
existenci pohledávky a platné zástavní smlouvy nebo o jiném zápisu dokládajícím, že zástavní právo vzniklo tak,
jak udává navrhovatel (zápis v evidenci depozitáře, odpovídající zástavní rubopis apod.), a ujistí se, zda je
pohledávka zajištěná zástavním právem splatná.
b) ověření, zda došlo k informování zástavce i dlužníka (nejedná-li se o totožnou osobu se zástavcem) zástavním
věřitelem o zamýšleném výkonu navrhovatelova práva zpeněžením zástavy ve veřejné dražbě cenných papírů.
c) stanovisko dlužníka k prodeji. Nepodaří - li se zjistit stanovisko dlužníka k existenci nesplacené pohledávky
nebo existují-li pochybnosti o existenci nesplacené pohledávky, provede dražebník cenných papírů dražbu jen na
základě doložení dalších důkazních prostředků, které pochybnosti odstraní, popř. vykonatelného soudního
rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu či jiného exekučního titulu.
5. Smlouvu o provedení dražby nelze uzavřít, pokud navrhovatel ohledně téže pohledávky a téhož předmětu dražby
podal návrh na soudní výkon rozhodnutí.
6. Práva zajišťující pohledávky:
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6.1 Dražební věřitelé mohou u dražebníka do 15 dnů před zahájením dražby přihlásit své pohledávky včetně
příslušenství ke dni konání dražby a doložit jejich vznik a zajištění právem k předmětu dražby listinami v originále
nebo v úředně ověřeném opise; podpis dražebních věřitelů na přihlášení pohledávky musí být úředně ověřen. Je-li
dražební vyhláška uveřejněna po dobu kratší 30 dnů, činí lhůta pro přihlášení pohledávek alespoň polovinu doby,
po kterou je dražební vyhláška uveřejněna.
6.2 Nepřihlášené pohledávky, které jsou z hlediska svého vzniku mladší než nejstarší přihlášená pohledávka, se
považují za přihlášené, pokud jsou práva k předmětu dražby tyto pohledávky zajišťující vyznačena v listinách
nezbytných k nakládání s předmětem dražby (tj. zejména na rubopisu listinné akcie nebo na výpisu z evidence
depozitáře u zaknihovaných cenných papírů).
6.3 Dojde-li u dražebního věřitele k právnímu nástupnictví, je přihlášením pohledávky vázán i právní nástupce; to
neplatí, pokud neskončila lhůta pro přihlášení pohledávek a právní nástupce přihlášení pohledávky odvolá; podpis
na odvolání přihlášení pohledávky musí být úředně ověřen.
7. Uspokojení veškerých pohledávek dražebních věřitelů:
7.1 Lze-li z výtěžku dražby po vypořádání nákladů dražby plně uspokojit všechny přihlášené pohledávky
dražebních věřitelů, dražebník předá částky odpovídající výši uspokojovaných pohledávek dražebním věřitelům ve
lhůtě 10 dnů od uhrazení ceny dosažené vydražením. K pohledávkám, jejichž vznik a zajištění předmětem dražby
nebyly doloženy, se nepřihlíží.
7.2 Částku zbývající po uspokojení pohledávek podle předchozího bodu dražebník zašle ve lhůtě do 10 dnů po
uhrazení ceny dosažené vydražením bývalému vlastníkovi.
7.3 Není-li možné uvedené částky předat dražebním věřitelům nebo vlastníkovi, uloží dražebník uvedené částky na
účet zřízený k tomuto účelu a sjedná úroky obvyklé v místě a čase.
8. Z účasti na dražbě cenných papírů při realizaci zástavního práva jsou vyloučeny osoby, uvedené v § 36 odst. 6 a
7 zákona o veřejných dražbách.
II.4
Předmět dražby
1. Předmětem dražby je cenný papír nebo více cenných papírů stejného druhu dražených společně a nabízených
jako celek.
2. Je-li dražebníkem prodáván zastavený cenný papír dle čl. II.2 odst. 3, může být předmětem dražby pouze
investiční cenný papír.
3. Dražit nelze cenné papíry, na nichž vázne zákonné předkupní právo státu podle zvláštních právních předpisů.
4. Vyloučení některých cenných papírů z dražby:
Předmětem dražby nemohou být zejména:
a) cenné papíry, se kterými podle vykonatelného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy nelze nakládat.
b) cenné papíry, se kterými podle rozhodnutí Komise pro cenné papíry o uložení předběžného opatření podle § 11
zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, v platném znění, nelze nakládat.
5. Individuální určení předmětu dražby:
Skladbu a počet cenných papírů v předmětu dražby určuje dražebník na základě smlouvy o provedení dražby
uzavřené s navrhovatelem. Dražebník doporučí stanovení předmětu dražby s vynaložením odborné péče tak, aby
byly chráněny zájmy majitele cenných papírů, navrhovatele i účastníků dražby, přičemž bude respektovat
následující pravidla:
a) Dělení souboru cenných papírů jedné emise (vzájemně zastupitelných) téhož majitele je přípustné (takto vzniklé
předměty dražby je možné realizovat společně v rámci jedné dražby s některými zjednodušeními, například
společnou dražební vyhláškou apod.).
b) Spojení cenných papírů více emisí v jeden předmět dražby se nepřipouští.
c) Slučování více cenných papírů jedné emise několika majitelů v jeden předmět dražby se připouští.
d) Dražba, kdy předmětem bude soubor cenných papírů jedné emise cenných papírů a jednoho navrhovatele se
připouští (tj. zejména dražba cenných papírů jedné emise, jestliže do prodlení s převzetím cenných papírů ve
smyslu § 214 odst. 4 obchodního zákoníku se dostane více majitelů cenných papírů).
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6. Jsou-li předmětem veřejné dražby listinné cenné papíry, je navrhovatel povinen, nedohodnou-li se navrhovatel a
dražebník jinak, tyto cenné papíry při podpisu smlouvy o provedení dražby předat dražebníkovi, a to na základě
ustanovení smlouvy o provedení dražby.

II.5
Odhad ceny předmětu dražby
1. Dražebník zajistí odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé.
2. Odhad ceny zajistí dražebník u třetí osoby (soudního znalce) nebo může v případech, kdy to zákon umožňuje
odhad ceny provést sám dražebník, přičemž v takovém případě o tom vyhotoví zápis, obsahující alespoň datum
vyhotovení odhadu, seznam osob, které se na něm podílely, výčet skutečností a postupů, které použily a
odhadovanou cenu předmětu dražby.
II.6
Účastníci dražby
1. Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům, nestanoví-li zákon jinak. Právnická
osoba musí být zastoupena fyzickou osobou oprávněnou za ni jednat, pokud splní povinnosti stanovené v tomto
dražebním řádu a v dražební vyhlášce.
2. Účastníkem dražby může být stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
3. Jako účastníci dražby jsou vyloučeny ty osoby u nichž zvláštní zákon zakazuje nabýt předmět dražby (např. §
67b zákona o konkursu a vyrovnání).
4. Účastníky dražby nesmějí být osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut
návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno
nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od
skončení opětovného vyrovnání; nikdo nesmí dražit za ně.
5. Účastníkem dražby nesmí být vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby; nikdo
nesmí dražit za něj.
6. Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována.
7. Účastník dražby se může dát v průběhu dražby zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem; za účastníka dražby může jednat prokurista.
8. Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí
dražit za ně.
9. Účastníky dražby nesmějí být v případě dražby dle čl. II.2 odst.3 ani dlužníci a jeho manžel a je-li dlužník
právnickou osobou, nesmí být účastníky dražby statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního orgánu
dlužníka; nikdo nesmí dražit za ně.
10. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci Komise pro cenné papíry a nikdo nesmí
dražit za ně.
11. Je-li dražebník právnickou osobou, nesmí být účastníkem dražby ani právnická osoba dražebníka ovládající
nebo jím ovládaná, dále nesmějí být účastníky dražby statutární orgány a členové statutárního nebo kontrolního
orgánu dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Účastníky dražby nesmějí být případně ani další osoby, stanoví-li tak
zákon, případně jiný právní akt.
12. Dražba je veřejná. Vedle navrhovatele, spoluorganizátora, účastníků dražby a kontrolou pověřeného pracovníka
Komise pro cenné papíry, se může dražby - pasivně jako divák, zúčastnit kterákoliv jiná fyzická osoba. Diváci jsou
však povinni platit vstupné, je-li požadováno, které činí na jeden dražební den max. 100,- Kč na osobu. Vstupné je
součástí výtěžku dražby.
13. Z účasti na dražbě může být vyloučen ten účastník dražby nebo divák, který hrubým způsobem narušuje
pořádek v aukční síni, či jakkoliv narušuje řádný a důstojný průběh dražby.
14. Přístup do aukční síně bude účastníkům dražby a pracovníkům Komise pro cenné papíry pověřeným kontrolou
provádění dražby umožněn nejméně 30 minut před zahájením dražby.

Dražební řád CYRRUS,a.s. strana 6 z 15

15. Veřejnosti bude umožněn přístup do aukční síně alespoň 10 minut před zahájením dražby.
II.7
Povinnosti účastníků dražby
1. Účastník dražby je povinen řídit se zákonem, případnými prováděcími předpisy upravujícími dražbu cenných
papírů a dražebním řádem.
2. Předpokládá se, že se účastník dražby před dražbou seznámí s vyhláškou a s jejími přílohami a s případnými
změnami od doby vyhlášení dražby.
3. Předpokládá se, že se účastník dražby pečlivě obeznámí s fyzickým a právním stavem předmětu dražby k datu
vyhlášení dražby, resp. k datu konání dražby.
4. Účastník dražby je povinen doložit své čestné prohlášení (viz. formulář Čestné prohlášení účastníka dražby), že
není osobou vyloučenou z dražby. Toto čestné prohlášení může být součástí dohody o složení kauce.
5. Každý účastník dražby, který se během dražby chce ucházet o vydražení předmětu dražby je povinen:
a) prokázat svou totožnost osobě pověřené dražebníkem:
- jde-li o právnickou osobu - prokázat se originálem výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 1 měsíc, event.
originálem jiné listiny potvrzující subjektivitu právnické osoby, zejména výpis z jiného registru právnických
osob či potvrzení příslušného orgánu o subjektivitě právnické osoby. Statutární zástupce (resp. statutární orgán)
právnické osoby je dále povinen prokázat svou totožnost osobě pověřené dražebníkem platným průkazem
totožnosti (občanským průkazem, pasem, průkazem o povolení k pobytu cizince ),
- jde-li o fyzickou osobu, prokáže se dražebníkovi platným průkazem totožnosti
- případný zplnomocněný zástupce se prokáže příslušným zmocněním k účasti na dražbě. Toto zmocnění musí
být úředně ověřeno.
b) převzít aukční číslo, o čemž se provádí záznam do seznamu účastníků dražby,
c) dostavit se do aukční síně ve stanovenou dobu, resp. do zahájení dražby,
d) složit a doložit dražební jistotu v případě, že je dražební jistota požadována.
5. Účastníci dražby, kteří mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinni doložit dražebníkovi své právo
listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise do zahájení dražby, jinak je nelze v dražbě uplatnit.
II. 8
Prohlídka předmětu dražby
1. Před zahájením dražby musí být umožněna účastníkům dražby v termínu a za podmínek uvedených v dražební
vyhlášce prohlídka předmětu dražby.
2. U akcií listinných, které mají být předmětem dražby, bude účastníkům dražby umožněno seznámit se s originály
těchto akcií.
II. 9
Místo a čas konání dražby
1. Místo, den a čas konání dražby stanoví dražebník v dražební vyhlášce.
2. V rámci jednoho aukčního dne lze provádět postupně větší množství dražeb při zachování podmínek daných
zákonem, případnými prováděcími předpisy a dražebním řádem. Připouští se i stanovení stejného času zahájení u
více jednotlivých dražeb.
3. Dražební vyhlášku spolu se všemi jejich dodatky dražebník před zahájením dražby zpřístupní ve veřejně
přístupné části aukční síně.
II. 10
Upuštění od dražby
1. Dražebník upustí od dražby nejpozději do jejího zahájení:
a) v případě dražby dle čl. II.2 odst. 3 dražebního řádu (zastavené cenné papíry) na základě písemné žádosti
zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek zajištěný
zástavním právem nebo zástavní právo zaniklo jiným způsobem,
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b) na základě písemné žádosti navrhovatele,
c) je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby,
d) je-li smlouva o provedení dražby nebo v případě dražby dle čl. II.2 odst. 3 dražebního řádu zástavní smlouva
neplatná, dojde-li k odstoupení od smlouvy o provedení dražby nebo nelze-li podle podmínek sjednaných ve
smlouvě o provedení dražby dražbu provést,
e) byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do konkursní podstaty nebo do vyrovnání, není-li navrhovatelem
správce konkursní podstaty,
f) byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudu nebo orgánu veřejné správy prodejem předmětu dražby nebo jeho části
nebo byl vydán soudním exekutorem příkaz prodejem předmětu dražby nebo jeho části,
g) bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětem dražby nakládat,
pozbude-li dražebník povolení nutného dle zákona k činnosti dražebníka cenných papírů, (zejména když mu bylo
rozhodnutím Komise pro cenné papíry odejmuto nebo pozastaveno povolení k výkonu činnosti obchodníka s
cennými papíry, resp. pokud bylo toto povolení změněno tak, že dražebník není oprávněn poskytovat hlavní
investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu (§ 46 odst. 1 písm. l zákona o
veřejných dražbách). S ohledem na ustanovení § 10 odst. 5 zákona o Komisi pro cenné papíry tak dražebník učiní i
tehdy, jestliže rozhodnutí o tom dosud nenabylo právní moci.
h) nebyly-li splněny podmínky stanovené zákonem, pokud zákon spojuje s nesplněním takové podmínky povinnost
dražebníka upustit od dražby, (zejména pak v ustanoveních o prohlídce předmětu dražby dle čl. II.8 dražebního
řádu a ustanovení o nemožnosti měnit dražební vyhlášku o provedení dražby dle čl. III.2 odst. 6 dražebního řádu a
v případě dražby dle čl. II.2 odst. 3 a 4 i podmínky uvedené v čl. III.3 dražebního řádu).
ch) došlo-li ke střetu dražeb a má-li být provedena dříve navržená dražba nebo došlo-li ke střetu dražeb a nelze
zjistit, která ze smluv o provedení dražby byla dříve účinná a nedojde-li k dohodě mezi navrhovateli dražeb.
i) došlo-li po uzavření smlouvy o provedení dražby k zániku předmětu dražby nebo takovému poškození, resp.
změně hodnoty, v jehož důsledku hodnota předmětu dražby nepokryje náklady dražby,
2. O upuštění od dražby vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby uvedené v zákoně, zejména
pak uvedené v § 43 odst. 5 zákona o veřejných dražbách, pokud mu jsou známy. Jestliže byla dražební vyhláška
uveřejněna i na adrese Komise pro cenné papíry, zašle dražebník oznámení o upuštění od dražby i Komisi pro
cenné papíry. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na Centrální adrese, uveřejní dražebník oznámení o
upuštění od dražby i tam.
II. 11
Opakovaná dražba
1. Opakovaná dražba se uskuteční na základě smlouvy o provedení opakované dražby uzavřené mezi
navrhovatelem předchozí dražby a dražebníkem, který prováděl předchozí dražbu, pokud předmět dražby nebyl
vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem. Opakovanou dražbu však nelze provést, pokud dražebník
upustil od dražby nebo pokud byla dražba neplatná.
2. Nejnižší podání u opakované dražby činí nejméně 70 % podání u předchozí dražby, pokud v předchozí dražbě
nebyl předmět dražby vydražen.
3. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na adrese Komise pro cenné papíry, zašle dražebník oznámení o
konání opakované dražby Komisi pro cenné papíry, nejméně 10 dnů před zahájením dražby. Jestliže byla dražební
vyhláška uveřejněna na Centrální adrese, uveřejní dražebník oznámení o konání opakované dražby na Centrální
adrese, nejméně 10 dnů před zahájením dražby.
4. Pokud z průběhu neúspěšné dražby dražebník cenných papírů dovodí, že by takový postup podnítil větší zájem
o předmět dražby, je oprávněn při opakované dražbě odlišně sestavit předmět dražby, resp. ho rozdělit podle čl. II.4
odst. 7 a) tak, aby byl zachován původně dražený celkový počet cenných papírů.
II. 12
Zmaření a neplatnost dražby
1. Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.
2. Dlužník, zástavce, vlastník, je-li osobou odlišnou od zástavce, účastník dražby, dražební věřitel nebo
navrhovatel, případně další osoby stanovené zákonem, mohou navrhnout soudu za podmínek stanovených
zákonem, aby soud vyslovil neplatnost dražby.
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3. Neplatnost dražby nelze vyslovit z důvodu opožděného zahájení dražby, bylo-li příčinou opožděného zahájení
dražby konání jiné dražby týmž dražebníkem na témže místě.
II. 13
Účinky zmaření dražby
1. O zmaření dražby vyrozumí dražebník bez zbytečného odkladu vlastníka, pokud mu je znám, navrhovatele, a jeli předmětem dražby majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, společníkem nebo členem je
stát, též orgánu státu vykonávajícímu práva zakladatele, zřizovatele, společníka nebo člena této právnické osoby, a
další osoby uvedené v zákoně. V případě dražby dle čl. II.2 odst. 3 vyrozumí dražebník i další osoby uvedené v §
43 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
2. Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena, dražební
jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se
opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby,
na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli,
který způsobil zmaření dražby.
3. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů dražby,
kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření
předchozí dražby vydražitelem.

III. Průběh veřejné dražby cenných papírů
III. 1
Smlouva o provedení dražby
1. Dražbu cenných papírů lze provést pouze na základě písemné smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře
navrhovatel s dražebníkem.
2. Smlouva o provedení dražby musí obsahovat zejména označení, že jde o veřejnou dražbu cenných papírů dle §
33 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, variantu dražby dle čl. II.2 dražebního řádu, označení navrhovatele,
dražebníka, předmětu dražby, nejnižší podání, výši odměny nebo způsob jejího určení či ujednání o tom, že dražba
bude provedena bezúplatně, označení vlastníka předmětu dražby, v případě dražby dle čl. II.2 odst. 3 tohoto
dražebního řádu i zástavce, je-li osobou odlišnou od vlastníka předmětu dražby a dlužníka, vždy pak důvod, pro
který je navrhováno provedení dražby a lhůtu, v níž bude odesláno oznámení o uzavření smlouvy o provedení
veřejné dražby cenných papírů (dále jen „oznámení o dražbě“).
3. Podpisy navrhovatele a dražebníka na smlouvě o provedení dražby musí být úředně ověřeny; uznání podpisu
notářem či ověřujícím orgánem není přípustné.
III. 2
Vyhlášení dražby
1. Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou, v níž uvede zejména níže uvedené údaje.
2. Dražební vyhláška musí obsahovat:
a) že jde o dražbu cenných papírů dle § 33 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a jde-li o opakovanou dražbu,
i tuto skutečnost, a i variantu dražby dle čl. II.2 dražebního řádu
b) označení dražebníka, navrhovatele, vlastníka (popř. vlastníky) předmětu dražby, pokud je tento vlastník
(vlastníci) dražebníkovi znám, a jde-li o dražbu dle čl. II.2 odst. 3 nebo 4 i dlužníka, popřípadě zástavce, je-li
osobou odlišnou od vlastníka předmětu dražby,
c) místo, datum a čas zahájení dražby,
d) označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním
spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby a jeho odhadnutou nebo zjištěnou
cenu,
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e) nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby učinit,
f) požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a adresu místa, kde má být
dražební jistota složena, co je dokladem o složení dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení,
g) je-li přípustná úhrada ceny dosažené vydražením platební kartou nebo šekem; způsob úhrady ceny dosažené
vydražením nesmí být pro vydražitele spojen s nadbytečnými obtížemi,
h) datum a čas konání prohlídky předmětu dražby a případná organizační opatření k zabezpečení prohlídky, je-li
možná,
ch) upozornění, že osoby které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi
předkupní právo stanoveným způsobem,
i) podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli,
j) upozornění pro účastníky dražby o lhůtě k úhradě ceny dosažené vydražením a o případných následcích
neuhrazení ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě,
a jde-li o dražbu dle čl. II.2 odst. 3 tohoto dražebního řádu i:
k) výčet přihlášených pohledávek dražebních věřitelů,
l) upozornění pro dražební věřitele, že mohou u dražebníka přihlásit stanoveným způsobem své pohledávky,
a případně další náležitosti stanovené zákonem.
3. Dražební vyhlášku uveřejní dražebník způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým nejméně 15
dnů před zahájením dražby, není-li dále stanoveno jinak. Pokud nejnižší podání přesahuje 100 000 Kč, uveřejní
dražebník dražební vyhlášku vždy též na Centrální adrese a na úřední desce příslušného okresního nebo jemu na
roveň postaveného úřadu příslušnému podle místa dražby, a to nejméně 60 dnů před zahájením dražby, není-li dále
stanoveno jinak.
4. Dražební vyhláška se dále povinně zasílá ve lhůtě stanovené podle zvláštního právního předpisu Komisi pro
cenné papíry a vyvěšuje se v aukční síni. Dražební vyhláška, resp. základní informace o dražbě se rovněž zveřejní
na adrese na Internetu. Dále se dražební vyhláška o zahájení dražby, resp. pouze základní informace o dražbě,
pokud je takový způsob zveřejnění specifikován ve smlouvě o provedení dražby, uveřejní některým z těchto
způsobů:
- formou inzerátu,
- jiným vhodným způsobem.
5. Ve lhůtách uvedených výše v tomto čl. III.2 odst. 3 zašle dražebník dražební vyhlášku vlastníkovi, pokud je
tento dražebníkovi znám, jde-li o majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, společníkem nebo
členem je stát, též orgánu státu vykonávajícímu práva zakladatele, zřizovatele, společníka nebo člena této
právnické osoby a jde-li o dražbu dle čl. II.2 odst. 3 dražebního řádu i:
a) dražebním věřitelům (známým k datu sepsání dražební vyhlášky),
b) zástavci,
c) dlužníkovi,
d) správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu dlužníka, je-li dlužník fyzickou osobou, nebo sídla
dlužníka, je-li dlužník právnickou osobou; není-li možné zjistit místo trvalého pobytu nebo sídlo dlužníka,
zašle se dražební vyhláška správci daně příslušnému v době vzniku zástavního práva,
e) České správě sociálního zabezpečení,
f) Všeobecné zdravotní pojišťovně; pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude příslušnou zdravotní
pojišťovnou, zašle dražební vyhlášku příslušné zdravotní pojišťovně.
g) Komisi pro cenné papíry dle § 33odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
a případně dalším osobám stanoveným zákonem.
6. Podmínky a údaje, které dražebník ve vyhlášce uvedl, nelze dodatečně měnit. To ale neplatí v případě, kdy dojde
ke změnám v rozsahu práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených nebo stavu v němž se
předmět dražby nachází nebo doplnění dražební vyhlášky o upřesňující informace týkající se dražby nebo předmětu
dražby (včetně změny počtu dražených akcií v případě dražby dle čl. II.2 odst. 4 ) ( nepřevzaté cenné papíry) a v
případě doplnění dražební vyhlášky o výčet přihlášených pohledávek dražebních věřitelů. V takovém případě je
dražebník povinen vyhotovit a připojit dodatek ke zveřejněné dražební vyhlášce bez zbytečného odkladu poté, co
se o změnách dozvěděl.
7. Pokud by došlo v souladu s bodem 6 ke změně podmínek a údajů, které dražebník ve vyhlášce uvedl, je
dražebník povinen na tuto skutečnost upozornit před zahájením dražby a pokud je to možné i před složením kauce
ze strany účastníka dražby.
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8. Pokud dojde i ke změně (snížení) požadovaně dražební jistoty, poměrné části již složených jistot se nevrací před
ukončením dražby.
III. 3
Oznámení o dražbě
Dražebník zašle ve lhůtě sjednané ve smlouvě o provedení dražby písemné oznámení o dražbě - podle jejího
charakteru (viz. čl. II.2 dražebního řádu) – vlastníkovi, pokud je tento dražebníkovi znám, a v případě dražby dle
čl. II.2 odst. 3 dražebního řádu i zástavci, dlužníkovi a dražebním věřitelům, pokud jsou dražebníkovi známi.
III.4
Povinnost účastníka dražby složit dražební jistotu
1. Každý účastník dražby je povinen před začátkem dražby uhradit dražebníkovi způsobem stanoveným v dražební
vyhlášce dražební jistotu (kauci), jejíž výše je uvedena v dražební vyhlášce, pokud její složení dražební vyhláška
požaduje. Účastníci dražby jsou povinni složení dražební jistoty způsobem stanoveným v dražební vyhlášce
doložit.
2. Pro úhradu na bankovní účet je rozhodující okamžik, kdy bude příslušná částka připsána na účet určený
dražebníkem. Lhůta pro složení dražební jistoty končí zahájením dražby.
3. Po složení dražební jistoty dražebník obvykle vyzve účastníka dražby k podpisu dohody o složení kauce, kterou
podepisuje účastník dražby a dražebník a ve které může být uveden postup vrácení dražební jistoty, prohlášení
účastníka dražby, že není osobou vyloučenou z účasti na dražbě a další skutečnosti týkající se dražby.
4. V případě, že se účastník dražby nestane vydražitelem, složená dražební jistota bude tomuto účastníku
neprodleně vrácena způsobem uvedeným v dražební vyhlášce, nestanoví-li dohoda dražebníka a účastníka dražby
jinak.
5. Dražební jistota nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání; nesmí však přesáhnout částku 1.500.000,- Kč
zvýšenou o 10 % z částky přesahující 5.000.000,- Kč.
III.5
Průběh dražby
1. Dražba ve stanovený aukční den se zahajuje vyvoláním. Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu dražby
a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, základní údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním
spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby, nejnižší podání a stanovený minimální příhoz.
2. Poté licitátor zahájí vlastní licitaci. Účastníci dražby činí v průběhu dražby podání (nabídky), u úplně prvního
podání ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o
stanovený minimální příhoz. Minimální příhoz musí být stanoven s ohledem na zvláštnosti a hodnotu předmětu
dražby; nesmí být stanoven za účelem omezení zájmu o účast na dražbě.
3. Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu. Byl-li minimální příhoz stanoven vyšší, než
jedna setina nejnižšího podání, licitátor obvykle sníží na závěr licitace výši minimálního příhozu na jednu setinu
nejnižšího podání nebo i na hodnotu nižší.
4. Draží se dokud účastníci dražby činí vyšší podání. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora: "neučiní-li
někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (označení
účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání - např. přiděleným číslem), udělím mu příklep" učiněno vyšší
podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil
nejvyšší podání. Ten se stává vydražitelem. Příklep lze udělit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby.
5. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podání jako první, a nebylo-li
učiněno podání návrhu vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich udělí příklep. Los je prováděn tak, že do
schránky budou za účasti zástupce dražebníka (odlišného od licitátora) a účastníků dražby kteří učinili současně
podání vloženy obálky, obsahující čísla, přidělená účastníkům dražby dle čl. II.7 odst. 4 písm. b). Ze schránky s
tímto obsahem pak licitátor náhodně vybere obálku. Účastníkovi dražby, jehož aukční číslo je totožné s číslem v
takto vybrané obálce, licitátor udělí příklep.
6. Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vázán; učiní-li
podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby Dražební řád CYRRUS,a.s. strana 11 z 15

spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti
spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor losem o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep udělí.
7. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo vůči předmětu dražby a doloží-li to dražebníkovi před
zahájením dražby, dražebník to oznámí při vyvolání. Tento účastník pak stanoveným příhozem není vázán; učiní-li
podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a vyšší podání již nebude učiněno, udělí licitátor příklep účastníkovi
dražby oprávněnému z předkupního práva, nestanoví-li zákon něco jiného.
8. Učiněným podáním návrhu je účastník dražby vázán a nelze ho po jeho předložení odvolat.
9. Udělením příklepu je dražba ukončena.
10. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li při opakované dražbě učiněno nejnižší podání
ani po jeho případném snížení, licitátor dražbu ukončí bez příklepu.
11. Nejnižší podání činí nejméně polovinu odhadu ceny předmětu dražby, nejde-li o opakovanou dražbu, kde může
činit nejméně 70% minimálního podání u předchozí dražby, pokud v předchozí dražbě nebyl předmět dražby
vydražen.
III.6
Licitace
1. Licitátor vždy informuje účastníky dražby o způsobu licitace., kde v případě dražby cenných papírů je přípustný
pouze anglický způsob licitace, tj. od vyvolávací ceny výše.

III.7
Úhrada ceny dosažené vydražením
1. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
3. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením (s výjimkou bankovní
záruky dle ustanovení odst. 4). Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od
skončení dražby uhradit dražebníkovi, ne-ní-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením. Je-li
cena dosažená vydražením vyšší než 5.000.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou dražením do 30
dnů od skončení dražby.
4. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v plné výši ve lhůtě podle předchozích odstavců tohoto článku a dražebník je povinen bez
zbytečného odkladu po úplném uhrazení ceny dosažené vydražením vrátit vydražiteli záruční listiny.
III. 8
Protokol o provedené dražbě
1. Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě. Tento protokol
může mít podobu notářského zápisu.
2. V protokolu o provedené dražbě dražebník uvede zejména:
a) datum, místo a čas provedení dražby; uvede také, že jde o veřejnou dražbu cenných papírů dle § 33 zákona o
podnikání na kapitálovém trhu, variantu dražby dle čl. II.2 dražebního řádu a jde-li o opakovanou dražbu, uvede i
tuto skutečnost,
b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním
spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a odhad jeho ceny,
c) označení bývalého vlastníka, pokud je dražebníkovi znám,
d) nejnižší podání,
e) označení dražebníka, navrhovatele a licitátora,
f) označení vydražitele,
g) cenu dosaženou licitací,
h) případně jiné skutečnosti,
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a u dražby podle čl. II.2 odst. 3 dražebního řádu i
ch) zástavce a dlužníka.
3. Protokol o provedené dražbě podepíší dražebník, licitátor a vydražitel. Odmítne-li vydražitel protokol o
provedené dražbě podepsat, uvede to dražebník v protokolu.
4. Skončí-li dražba, protože nebylo učiněno ani nejnižší podání, vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu
protokol o provedené dražbě; pro jeho náležitosti se ustanovení odstavců 2 a 3 použijí přiměřeně. I k takovému
protokolu dražebník připojí dražební vyhlášku a popřípadě i stejnopis notářského zápisu o průběhu dražby.
5. Pokud během jednoho aukčního dne dochází k dražbě kdy předmětem je soubor cenných papírů jedné emise
cenných papírů a jednoho navrhovatele dle čl. II.4 odst. 5 písm. d), bude vyhotoven jeden protokol o provedení
dražby.
6. Pokud nejnižší podání přesahuje 1.000.000,- Kč, musí být průběh dražby osvědčen notářským zápisem. Účast
notáře k osvědčení průběhu dražby zajistí dražebník.
7. K protokolu o provedení dražby dražebník připojí dražební vyhlášku a popř. i stejnopis notářského zápisu o
průběhu dražby.
8. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník
- datum, místo a čas provedené dražby,
- údaj zda se jedná o nedobrovolnou dražbu,
- údaj zda se jedná o opakovanou dražbu,
- označení předmětu dražby včetně příslušenství, práv a závazků s ním spojených, jeho stavu a odhadu jeho
ceny,
- označení dražebníka, navrhovatele a licitátora,
- výši ceny dosažené vydražením nebo skutečnost, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.
9. Protokol o provedené dražbě zašle dražebník do 5 dnů ode dne konání dražby:
a) dražebním věřitelům,
b) vlastníkovi,
c) zástavci,
d) dlužníkovi,
e) osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí nebo v listinách osvědčujících
vlastnictví předmětu dražby nezbytných k nakládání s ním,
f) správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu dlužníka, je-li dlužník fyzickou osobou, nebo sídla
dlužníka, je-li dlužník právnickou osobou; není-li možné zjistit místo trvalého pobytu nebo sídlo dlužníka, zašle se
dražební vyhláška správci daně příslušnému v době vzniku zástavního práva,
g) jde-li o nemovitost, též správci daně, v jehož obvodu se nemovitost nachází,
h) jde-li o majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, společníkem nebo členem je stát, též
orgánu státu vykonávajícímu práva zakladatele, zřizovatele, společníka nebo člena této právnické osoby,
i) České správě sociálního zabezpečení,
j) Všeobecné zdravotní pojišťovně; pokud Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude příslušnou zdravotní
pojišťovnou, zašle dražební vyhlášku příslušné zdravotní pojišťovně.
III. 9
Nabytí vlastnictví
1. Uhradil-li vydražitel v plné výši cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, písemné Potvrzení
o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Písemné potvrzení obsahuje označení předmětu dražby, bývalého vlastníka,
pokud je dražebníkovi znám, dražebníka a vydražitele; přílohou potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z
něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením. Podpis dražebníka na potvrzení o nabytí
vlastnictví musí být úředně ověřen. Přílohou Potvrzení o nabytí vlastnictví je též stejnopis notářského zápisu
o průběhu dražby, pokud je tento vyžadován zákonem.
3. Pro potřeby registrace přechodu zaknihovaného cenného papíru vedeného depozitářem, nebo vedeném v
evidenci navazující na evidenci depozitáře bude v Potvrzení o nabytí vlastnictví uveden okamžik udělení příklepu s
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přesností na minuty. V ostatních případech dražeb prováděných obchodníkem s cennými papíry bude postupováno
obdobně.
4. Pokud budou předmětem dražby zaknihované cenné papíry, dražebník nebo vydražitel zajistí, aby změny v
právech k draženým cenným papírům, ke kterým došlo v souvislosti s nabytím cenných papírů vydražitelem, byly
depozitářem zaznamenány (zánik práv, připsání na příslušné majetkové účty). Za tím účelem udělí depozitáři
příslušné pokyny a předloží dokumenty, které výše uvedené změny osvědčují. Depozitář tyto změny zaregistruje v
souladu s § 33 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
5. Pokud budou předmětem dražby zaknihované cenné papíry, zaregistruje depozitář přechod cenného papíru na
vydražitele k okamžiku udělení příklepu na základě Potvrzení o nabytí vlastnictví.
6. Pokud budou předmětem dražby listinné cenné papíry na řad, vyznačí dražebník na základě potvrzení o nabytí
vlastnictví přechod cenného papíru na vydražitele k okamžiku příklepu.
III. 10
Předání předmětu dražby
1. Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v dražební
vyhlášce předat předmět dražby bez zbytečného odkladu vydražiteli.
2. Vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí v Protokolu o předání předmětu dražby. Protokol o předání
předmětu dražby podepíší bývalý vlastník, vydražitel a dražebník. Jedno vyhotovení protokolu obdrží bývalý
vlastník a dvě vyhotovení obdrží vydražitel. Odmítne-li některá z uvedených osob protokol podepsat, uvede to
dražebník v protokolu.
3. Zaknihovaný cenný papír se nepředává, resp. dražebník pouze předá vydražiteli Potvrzení o nabytí vlastnictví a
výpis z evidence depozitáře s vyznačením změny majitele cenných papírů.
4. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel. To neplatí pro nadbytečné
náklady vzniklé z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
5. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v
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.

IV. Ostatní ustanovení

IV.1
Práva a povinnosti dražebníka
1. Dražebník odpovídá za řádný průběh dražby a za dodržování dražebního řádu. Nese plnou odpovědnost za
veškeré finanční prostředky, které přijal od účastníků dražby.

IV.2
Výtěžek dražby a vypořádání nákladů dražby
1. Náklady dražby se hradí z výtěžku dražby.
2. Nebude-li předmět dražby vydražen nebo nestačí-li výtěžek dražby na úhradu nákladů dražby, uhradí náklady
dražby nebo jejich zbývající část navrhovatel, není-li ve smlouvě o provedení dražby ujednáno, že náklady dražby
nebo jejich část nese dražebník.
3. Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila-li předmět dražby osoba jež je z dražby vyloučena, dražební
jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se
opakovaná dražba zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby,
na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli,
který způsobil zmaření dražby.
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4. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na vyzvání dražebníka uhradit tu část nákladů dražby,
kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření
předchozí dražby vydražitelem.
IV.3
Předání výtěžku dražby
1. Výtěžek dražby předá dražebník po uhrazení ceny dosažené vydražením a po vypořádání nákladů dražby dle
povahy varianty dražby cenných papírů (viz. čl. II.2 dražebního řádu) bez zbytečného odkladu navrhovateli dražby
nebo osobám stanoveným v zákoně a případných prováděcích předpisech.

IV.4.
Zvláštní odpovědnost
1. U dražby cenných papírů navrhovatel odpovídá za škodu způsobenou neoprávněným návrhem na provedení
dražby; této odpovědnosti se nelze zprostit. Neoprávněným návrhem na provedení dražby se zejména rozumí návrh
podaný osobou, která k jeho podání nebyla podle zákona upravujícího možnost dražby cenných papírů oprávněna
nebo návrh podala v rozporu s takovým zákonem.
2. Dražební věřitelé odpovídají za škodu způsobenou neoprávněným přihlášením pohledávek. Neoprávněným
přihlášením pohledávky se zejména rozumí přihlášení pohledávky osobou, která k jejímu podání nebyla podle
zákona upravujícího možnost dražby cenných papírů oprávněna nebo přihlásila pohledávku v rozporu s takovým
zákonem.
3. Dražebník odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením zákona upravujícího dražbu cenných papírů. Této
odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po
něm spravedlivě požadovat. Dražebník odpovídá i za škodu způsobenou třetím osobám postupem licitátora; této
odpovědnosti se nelze zprostit.
4. Bývalý vlastník předmětu dražby odpovídá vydražiteli za škodu způsobenou prodlením s předáním předmětu
dražby.
IV.5
Závěrečná ustanovení
1. Podle tohoto dražebního řádu se postupuje při veřejných dražbách cenných papírů, prováděných v souladu s § 33
zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
2. Skutečnosti tímto dražebním řádem neupravené se řídí zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem o
cenných papírech, zákonem o veřejných dražbách, obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a ustanoveními
souvisejících právních předpisů.
3. V případě, že by se v budoucnu ustanovení tohoto dražebního řádu dostala do rozporu s účelem veřejné dražby
cenných papírů případně právně závazným rozhodnutím příslušného státního orgánu, včetně orgánu dohledu, bude
dražebník cenných papírů povinen postupovat tak, aby co nejlépe naplnil účel veřejné dražby cenných papírů.
4. Tento dražební řád byl schválen rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 43/N/169/2004/2 a je účinný od
7.1.2005 .
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