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  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. 

 

AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 220-OEA/18-II 

 

 

Článek I. 

Elektronická aukce 

Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné 

pro konání a účast v této elektronické aukci. Aukce se řídí přiměřeně ust. §1772 - §1779, zák. č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení 
právních úprav upravujících veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách, ve 

znění pozdějších předpisů, když se nejedná o veřejnou dražbu. 
 

Informace k předmětu aukce jsou k dispozici na stránkách poskytovatele  

elektronicke-aukce.draspomorava.cz nebo na tel. +420 577 011 415. 
 

 
Článek II. 

Doba a místo konání elektronické aukce 

Zahájení elektronické aukce:  9. 8. 2018 v 16:00 hod. 

Ukončení elektronické aukce:  9. 8. 2018 v 17:00 hod. 

Místo konání elektronické aukce: elektronicke-aukce.draspomorava.cz  

 
Pokud v posledních 2 minutách před ukončením aukce nikdo z účastníků neučiní podání, je aukce 
ukončena v čase ukončení elektronické aukce. Pokud někdo z účastníků učiní podání v posledních 2 

minutách před ukončením aukce, čas ukončení aukce se posunuje o 2 minuty, a to i opakovaně. 
 
 

Článek III. 

Označení poskytovatele a vyhlašovatele 

Dražební společnost MORAVA s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41371  

se sídlem:   Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01 
IČO:    262 75 953 

zastoupena:   Mgr. Pavlína Woodhams, jednatelka společnosti 
bankovní spojení:  č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s. 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

 
ALGECO s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29914 

se sídlem:   Spytihněv, Olšík 586, PSČ: 763 64 
IČ:   255 20 334 

zastoupena:  Dr. Róbert Bordás, MBA, jednatel společnosti 
(dále jen „vyhlašovatel“) 

 

 
Vyhlašovatelem aukce je společnost ALGECO s.r.o. jako vlastník oprávněný zpeněžit níže specifikovaný 

předmět prodeje formou elektronické aukce. 
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Článek IV. 

Označení a popis předmětu prodeje formou elektronické aukce, jeho příslušenství, práv a závazků 

Předmětem prodeje formou elektronické aukce je níže specifikovaný soubor věcí movitých, včetně všech 

součástí a příslušenství, ve vlastnictví společnosti ALGECO s.r.o. se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ: 
763 64, IČ: 255 20 334. Na společnost ALGECO s.r.o. se sídlem Spytihněv, Olšík 586, PSČ: 763 64, IČ: 

255 20 334, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti 

TOUAX s.r.o., se sídlem Praha 8, Křižíkova 148/34, PSČ: 186 00, IČ: 281 60 916. 
 

Předmět prodeje je nabízen pod názvem „Soubor věcí movitých ALGECO s.r.o.“ a je tvořen tímto: 
 

Poř. č. Název 

1 Lis ohraňovací CTO 250A 

2 Nůžky tabulové CHV 310 

3 Lis ohraňovací Optiflex 320/3.1 

4 Lis ohraňovací Optiflex 320/6.1 

5 Lis ohraňovací PPBL-H 200 

6 Nůžky tabulové CNTA 3150/10-A 

7 Lis výstředníkový LENA 40 C 

8 Lis výstředníkový LENP 63 A 

9 Bruska kotoučová B 175-1  

10 Bruska kotoučová BAD 20 

11 Bruska kotoučová BAD 40 

12 Bruska kotoučová BAD 40 

13 Bruska pásová MBSM 150-200-2 

14 Ohýbačka plechů SLF 30-15 

15 Ohýbačka plechů GKML-2000 

16 Pila pásová STG 220 G Bomar 

17 Pila pásová 500x750 HZT X 

18 Trať válečková u pily vlastní výroba 

19 Vrtačka Kovosvit VO 50 

20 Trať válečková u vrtačky 

21 Pálící stroj RUR 2500 GP 

22 Plazma Powermax 1250 

23 Filtrační jednotka TLF D2 DA/500 

24 Vrtačka  GR 616 

25 Frézka FWF 32 J 

26 Vrtačka OK 203 

27 Vrtačka podlahové spojení vlastní výroba 

28 Tryskací zařízení 4TP 700/650 Slavata 

29 Buben mlecí neznámý výrobce 

30 Soustruh PS 1000 

31 Soustruh SUR 300 mimo provoz 

32 Frézka P2 250mimo provoz 

33 Skružovačka profilů vlastní výroba 

34 Polohovadlo staré 

35 Polohovadlo nové 

36 Pila pásová ARG 230 Pilous 

37 Svářečky Magster 351   

38 Svářečky Magster 315   

39 Svářečky Magster 400   

40 Kompresor Atlas Copco 

41 Průmyslový vysavač KARCHER 

42 Svařovací poloautomaty POWER TEC 355C    

43 Svařovací poloautomaty POWER TEC 3655    

44 Svařovací poloautomaty POWER TEC 3655    

45 Odsávací zařízení svařovny DILUTER 

46 Svařovací poloautomaty POWER TEC 365S    
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Popis předmětu prodeje formou elektronické aukce: 

 

Veškeré stroje se nachází ve výrobních prostorách ve výrobním areálu Supíkovice. Stroje jsou různého 
data výroby, od nejstarších (20-35 let) až po stroje téměř nové. Všechny stroje jsou v dobrém 

technickém stavu, provozuschopné, udržované s pravidelným servisem, údržbou, případně 
s předepsanými revizemi. Až do ukončení výroby v březnu 2018 byly stroje aktivně zapojeny do 

výrobního procesu. Některé zařízení jsou vlastní výroby, např. válečkové trati u vrtaček, pil nebo nůžek, 

nebo polohovací přípravky pro svařování rámů kontejnerů. 
 

Technický popis vybraných strojů: 
 ohraňovací lisy výrobce Strojárne Piesok Slovensko, Ursviken Švédsko, LVD Belgie, slouží k ohýbání 

plechů do délky až 6 metrů, plně funkční,  

 nůžky tabulové výrobce Strojárne Piesok a Jordi Universal plně funkční, 

 výstředníkové lisy TST Šmeral, ve výborném stavu, plně funkční, po repasi, 

 kotoučové brusky stolní a stojanové, původní stav, starší výroba, mohutná konstrukce, plně funkční, 

 pásové pily od různých výrobců (Pegas, Bomar, Pilous) všechny plně funkční, v provozu, pila Pegas 

zánovní pro velké průměry řezaného materiálu, 
 vrtačky sloupové různé typy a radiální vrtačka VO 50 výrobce MAS Kovosvit – výborný stav plně 

funkční, 

 soustruhy PS 1000 výrobce TOS Kuřim, funkční a SUR 300 výrobce Škoda, nefunkční. Frézka P2 250 

výrobce Korea, nefunkční, 

 různé válečkové dráhy pro přísun materiálu k vrtačkám, pilám nebo nůžkám vlastní výroby, plně 

funkční, 
 tryskací zařízení výrobce SLAVATA, vyrobeno na míru, slouží k tryskání profilů do průměru 700/650 

mm, funkční, 

 polohovadla – jednoúčelový přípravek vlastní výroby pro svařování rámů kontejnerů, využití pouze 

na kontejnery, 
 svářečky a svařovací poloautomaty – výkonné profesionální stroje pro průmyslovou výrobu, různé 

typy a data výroby, nejnovější pořízeny v roce 2016, 

 odsávací zařízení svařovny pořízené v roce 2015 (dále jen „předmět prodeje“). 

 

Předmět prodeje přejde na vítěze elektronické aukce ve stavu, jak v době konání 
elektronické aukce stojí a leží. 

 
 

Článek V. 

Popis práv a závazků váznoucích na předmětu prodeje formou elektronické aukce   

Na předmětu prodeje neváznou žádná práva ani závazky. 

 

 
Článek VI. 

Prohlídka předmětu prodeje formou elektronické aukce 

 
Prohlídka předmětu prodeje bude individuálně stanovena po tel. dohodě na tel. čísle 603 509 979. 

Místo prohlídky a sraz zájemců o prohlídku se stanovuje před vrátnicí areálu v obci Supíkovice, v němž 

se předmět prodeje nachází. Poskytovatel je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu prodeje 
požadovat prokázání totožnosti zájemců. Bližší informace na telefonním čísle: 603 509 979, 734 445 

502, 577 011 415. 
 

 

Článek VII. 

Cena předmětu prodeje formou elektronické aukce 

Cena předmětu prodeje byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 390-19/2018 ze dne 13. 4. 

2018, znalce Ing. Pavla Suchánka, Žižkovská 830, 763 21 Slavičín. Celková cena předmětu prodeje činí 
částku 12.182.100,- Kč bez DPH (slovy: dvanáct milionů jedno sto osmdesát dva tisíce jedno sto 

korun českých).   
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Článek VIII. 

Nejnižší podání 

Nejnižší podání činí částku 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých).   

K ceně dosažené v elektronické aukci bude připočtena DPH v zákonné výši. 

 

 

Článek IX. 

Minimální příhoz 

Minimální příhoz, který může účastník aukce učinit, je stanoven na částku 20.000,- Kč (slovy: dvacet 

tisíc korun českých). 
 

 
Článek X. 

Maximální příhoz 

Maximální příhoz, který může účastník aukce učinit, je stanoven na částku 200.000,- Kč (slovy: dvě 

stě tisíc korun českých). 
 

 
Článek XI. 

Aukční jistota 

1. Aukční jistota byla stanovena na částku 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) 

a musí být uhrazena na účet poskytovatele č. účtu 178404758/0300, vedený  
u ČSOB, a.s., kde variabilní symbol je IČ nebo RČ účastníka elektronické aukce, SS - 220. 

2. Lhůta pro složení aukční jistoty začíná běžet dnem uveřejnění aukční vyhlášky a končí dne 7. 8. 2018 
v 15:00 hod.  

Aukční jistota složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro složení aukční jistoty 

připsána na účet poskytovatele. 
3. Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi a kteří složili aukční jistotu na účet poskytovatele, se vrací 

aukční jistota bankovním převodem na stejný účet, ze kterého byla aukční jistota poukázána, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne konání elektronické aukce. Pokud si 

účastník aukce přeje zaslat aukční jistotu zpět na jiný účet, než z kterého byla poukázána, oznámí tuto 
skutečnost poskytovateli písemně do zahájení aukce. 

4. V případě, že vítěz elektronické aukce nesplní kteroukoliv ze svých povinností, zejména řádně a včas 

nedoplatí cenu dosaženou v elektronické aukci, ruší se jeho vítězství a poskytnutá jistota bude použita 
na úhradu nákladů na provedení elektronické aukce ve výši 30.000,- Kč a dále na úhradu provize 

poskytovatele za provedení elektronické aukce s tím, že tato provize činí 1,5 % z ceny vítězné nabídky 
+ DPH.  

 

Článek XII. 

Průběh elektronické aukce a podmínky účasti 

1. Podmínky pro účast v elektronické aukci:  

 Registrace na aukčním portálu elektronicke-aukce.draspomorava.cz a přihlášení do aukce 
 Uzavření Smlouvy o účasti v elektronické aukci 

 Úhrada aukční jistoty 

 Schválení zájemce o účast v elektronické aukci vyhlašovatelem aukce (vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo odmítnout zájemce o účast v elektronické aukci bez uvedení důvodu nejpozději do 24 hod. 

před jejím zahájením) 
 

2. Průběh elektronické aukce upravují Obchodní podmínky poskytovatele elektronického aukčního systému 

společnosti Dražební společnost MORAVA s.r.o. 
3. Elektronická aukce proběhne formou tzv. anglické aukce, tj. bude se dražit od předem stanovené výše 

nejnižšího podání směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů.  
4. Uchazeči jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit průběh elektronické aukce, 

stabilitu systému, kterým bude elektronická aukce realizována, nebo jakkoli ovlivnit přístup jiných 

uchazečů do systému, kterým bude elektronická aukce realizována. 



5 
 

5. Jediným kritériem určujícím vítěze elektronické aukce je výše nabídky účastníka. To znamená, že 

nabídka bude podána minimálně ve výši nejnižšího podání nebo převýší nabídku učiněnou jiným 

účastníkem. Maximální příhoz není poskytovatelem elektronické aukce omezen. Vítězem se stane ten, 
jehož nabídka bude v okamžiku ukončení elektronické aukce nejvyšší. 

 
 

Článek XIII. 

Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v elektronické aukci 

1. Kupující je povinen doplatit cenu dosaženou v elektronické aukci na účet poskytovatele - č.ú. 
178404758/0300, vs RČ nebo IČ účastníka aukce, ss – 220 (č. elektronické aukce), a to ve lhůtě 45 dnů 

ode dne konání elektronické aukce. 

2. Aukční jistota, kterou vítěz aukce složil před započetím elektronické aukce, se započítává do výsledné 
kupní ceny (ceny dosažené v elektronické aukci). 

3. Po úhradě ceny dosažené v elektronické aukci bude se vítězem elektronické aukce podepsána kupní 
smlouva, která je přílohou této aukční vyhlášky.  

4. Vítěz podpisem Smlouvy o účasti v elektronické aukci dává poskytovateli souhlas, aby v případě 
nedoplacení kupní ceny řádně a včas, byla aukční jistota použita na úhradu nákladů na provedení 

elektronické aukce ve výši 30.000,- Kč a dále na úhradu provize poskytovatele za provedení elektronické 

aukce s tím, že tato provize činí 1,5 % z ceny vítězné nabídky + DPH.  
 

 
Článek XIV. 

Uzavření smlouvy s vítězem 

1. Vyhlašovatel se zavazuje neuzavřít smlouvu vyplývající z aukční vyhlášky elektronické aukce, ve které 

se stal účastník vítězem, s jinou osobou než s vítězem aukce, popřípadě s účastníkem druhým v pořadí, 
nastane-li situace, kdy vítěz poruší své povinnosti způsobem výše uvedeným. 

2. Od okamžiku úhrady celé výše kupní ceny schváleným vítězem je vyhlašovatel do 14 dnů povinen uzavřít 

s kupujícím kupní smlouvu. 

3. Návrh kupní smlouvy na předmět této elektronické aukce je nedílnou součástí této aukční vyhlášky. 

 
 

 
Článek XV. 

Podmínky odevzdání předmětu prodeje formou elektronické aukce 

1. Nabyl-li vítěz aukce předmět prodeje formou elektronické aukce, předá vyhlašovatel vítězi oproti 

písemnému potvrzení na základě termínů stanovených v kupní smlouvě mezi vítězem a vyhlašovatelem 
elektronické aukce předmět prodeje formou elektronické aukce. 

2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu prodeje formou elektronické aukce nese 
vítěz, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně vyhlašovatele nebo poskytovatele. 

Výše těchto nákladů (dosahující zpravidla cca 10 tis. Kč bez DPH) bude vyčíslena v Protokolu o předání 

předmětu prodeje s tím, že nárok na úhradu těchto nákladů nabude splatnosti 15. den ode dne 
následující po skončení předání předmětu prodeje. 

3. Nebezpečí škody na předmětu prodeje formou elektronické aukce přechází z vyhlašovatele na vítěze 
dnem předání předmětu prodeje formou elektronické aukce, týž den přechází na vítěze odpovědnost za 

škodu způsobenou v souvislosti s předmětem prodeje formou elektronické aukce. Je-li vítěz v prodlení 

s převzetím předmětu prodeje formou elektronické aukce, nese od okamžiku prodlení nebezpečí škody 
na předmětu elektronické aukce a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem prodeje 

formou elektronické aukce vítěz. 
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Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Veškerá práva a povinnosti poskytovatele, účastníků i vyhlašovatele se řídí Obchodními podmínkami 

poskytovatele elektronického aukčního systému společnosti Dražební společnost MORAVA s.r.o., pokud 
tato vyhláška nestanoví jinak a dále pak smlouvou uzavřenou mezi vítězem a vyhlašovatelem, jejíž znění 

je nedílnou součástí aukční vyhlášky. 

 
Ve Zlíně dne 20.7.2018 

 
 

Poskytovatel 

 
 

 
 

       
  

Mgr. Pavlína Woodhams 

jednatelka společnosti     
Dražební společnost MORAVA s.r.o.  

 
 

Přílohy: 

 Kupní smlouva 
 Znalecký posudek č. 390-19/2018 ze dne 13. 4. 2018 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

________________________________ 
Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: 26 27 59 53 
sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01  

kontakt: tel: 603 509 979, tel: 577 011 415, elektronicke-aukce.draspomorava.cz , e-mail: draspomorava@draspomorava.cz 
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