DRAŽEBNÍ ŘÁD NA OPB OSÍK

Článek 1
Základním právním dokumentem, upravujícím veřejné dražby, je zákon č. 26/2000 Sb. O veřejných dražbách a
prováděcí předpisy k němu.
Článek 2
Předmětem dražby v OPB Osík jsou pouze plemenná zvířata uvedená na dražební listině, jejichž seznam bude
zveřejněn před započetím dražby spolu s nejnižším podáním za jednotlivá zvířata.
Článek 3
Dražbu organizuje a provádí pořadatel aukce, společnost NATURAL, spol. s r.o., která je zprostředkovatelem prodeje
plemenných býků mezi majitelem a nabyvatelem plemenného býka. Licitátorem dražby je osoba pověřená
pořadatelem a organizátorem dražby.
Článek 4
Na základě prezenční listiny (doložení totožnosti nebo oprávnění jednat za účastníka dražby), souhlasu s dražebním
řádem, bude účastníkovi zapůjčen dražební terč.
Článek 5
Vlastní dražba začíná předvedením zvířete, předložením základních informací o nabízeném plemenném býkovi a
vyhlášením základní (vyvolávací) ceny, která je bez státem stanovené DPH 15 % .
Článek 6
Draží se, pokud dražitelé činí vyšší podání. K základní (vyvolávací) ceně se přisazuje již prvním zvednutím terče
1000,‐Kč. Další podání činí účastník dražby zvednutím nebo držením zvednutého terče. Nebylo‐li při dražbě učiněno
první podání, licitátor dražbu daného zvířete ukončí .
Článek 7
Nebude‐li přes dvojí vyzvání podáno více, oznámí osoba konající dražbu ještě jednou poslední podání a udělí příklep
účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.
Článek 8
Po přiklepnutí příslušného předmětu dražby bude vydán vydražiteli dražební doklad, který bude obsahovat číslo
katalogu předmětu dražby, vydraženou cenu bez DPH a číslo dražebního terče. Tento doklad vystavuje pořadatel
aukce (dražebník) a slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu. Dražená zvířata přecházejí do vlastnictví
vydražitele v momentu příklepu vydražiteli. Vydražitel, na nějž přešlo vlastnictví býka, nese na svůj náklad krmné
dny, počínaje následujícím dnem po dražbě v částce 100,‐Kč bez DPH na KD. Vydražitel se s dražitelem dohodne na
podmínkách dopravy zvířete.
Článek 9
Po skončení dražby odevzdá účastník dražby pořadateli aukce dražební terč. Pokud účastník dražby vydražil zvíře,
dostaví se k vystavení podkladu k fakturaci plemenného býka. Vydražitel je povinen uhradit vydraženou cenu zvířete
do 15 dnů dražiteli převodem na jeho bankovní účet.
Č l á n e k 10
Vydražitel bere na vědomí a je si vědom skutečnosti, že veškeré případně budoucí reklamace býka je možno řešit
pouze s majitelem, který je uveden v katalogu. Vydražitel, kupec plemenného býka bere na vědomí, že býka lze
reklamovat z důvodu neplodnosti pouze do 100 dnů od proběhlé dražby /podmínkou je dodržení správné
zootechnické praxe a všech zooveterinárních podmínek v chovu, kde býk působí/. V ostatním se vztah vzniklý
dražbou řídí občanským zákoníkem.
Č l á n e k 11
Tento dražební řád má platnost pouze pro aukce konané na odchovně plemenných býků v Osíku u Litomyšle.
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