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U sv. Valentina v.o.s.,   
IČO: 48119768 
Valentinská 7, Praha 1 
www.valentinum.cz 
GSM +420 602 299 173 

 
 
 

smlouva o provedení dražby 
uzavřená podle ustanovení § 19 zákona č. 26/2000 Sb. 
 
mezi: 
 

dražebníkem: U sv. Valentina, v.o.s., IČO: 48119768, se sídlem Valentinská 58/7, 110 00, Praha 1 - 

Staré Město 
 
 
a 
 
navrhovatelem: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 
I. Předmět dražby: 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

II. Právo navrhovatele 
1. Navrhovatel prohlašuje, že je vlastníkem předmětu dražby a je tedy oprávněn uzavřít tuto smlouvu 
a plnit povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají. 
 
III. Provedení dražby 
1. Dražebník se zavazuje nabízet předmět dražby k prodeji formou dobrovolné dražby, kterou bude 
konat nejpozději do šesti měsíců od data účinnosti této smlouvy. 
2. Nejnižší podání předmětu dražby bude činit …….................................….. Kč. 
3. Výše odměny dražebníka bude činit  ......….% z dosažené ceny, zvýšené o příslušnou sazbu DPH. 
4. Dražebník si vyhrazuje právo předmět dražby stáhnout z dražby, a to kdykoliv po uzavření této 
smlouvy. O této skutečnosti je dražebník povinen navrhovatele bez zbytečného odkladu informovat.  
 
IV. Splatnost odměny 
1. Odměna dražebníka je splatná ihned po vydražení.  
2. Odměna dražebníka bude odpočítána od dosažené ceny, kterou obdrží navrhovatel. 
3. Dosaženou cenu vyplatí dražebník navrhovateli do deseti dnů po uhrazení ceny dosažené 
vydražením vydražitelem. 
 
V. Předání předmětu dražby 
1. Označený předmět dražby převzal dražebník od navrhovatele před podpisem této smlouvy. 
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2. Převzetím předmětu dražby přechází na dražebníka odpovědnost za zničení, poškození či ztrátu 
předmětu dražby, a to do výše nejnižšího podání. 
3. Navrhovatel souhlasí s tím, aby dražebník podle svého uvážení předmět dražby fotografoval a aby 
případně dále tato zobrazení využíval bez ohledu na to, zda se jedná o použití v souvislosti s dražbou 
či nikoliv. 
4. Dražebník má právo předložit předmět dražby na své náklady k posouzení jeho hodnoty znalci. 
5. Před konáním dražby zajistí dražebník vystavení předmětu dražby, tak aby mohlo dojít k jeho 
prohlídce ze strany možných účastníků dražby. 
 
VI. Odstoupení od smlouvy 
1. Navrhovatel má právo odstoupit od této smlouvy až do doby vystavení předmětu dražby před 
dražbou podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy. 
2. V případě odstoupení od smlouvy je navrhovatel povinen zaplatit dražebníkovi náklady dražby ve 
výši ....…. % nejnižšího podání. 
 
3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno dražebníkovi do jeho sídla na shora 
uvedené adrese. 
4. Pokud si po odstoupení od smlouvy nevyzvedne navrhovatel předmět dražby v kanceláři 
dražebníka do jednoho týdne, je dražebník oprávněn účtovat navrhovateli skladné za další dobu 
uložení předmětu dražby ve výši ...…. % z nejnižšího podání předmětu dražby za každý den jeho 
uložení. 
 
VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 
1. Nevydraží-li se předmět dražby v dražbě konané dražebníkem v termínu stanoveném 
v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je navrhovatel povinen zaplatit dražebníkovi náklady dražby ve 
výši ..…. % nejnižšího podání. 
2. Nevydraží-li se předmět dražby v dražbě konané dražebníkem v termínu stanoveném 
v čl. II. odst. 1. této smlouvy, je navrhovatel oprávněn vyzvednou si předmět dražby v sídle dražebníka 
na shora uvedené adrese v jeho provozní době, pokud se dražebník s navrhovatelem nedohodnou 
jinak. 
3. Nedojde-li k vyzvednutí předmětu dražby navrhovatelem do jednoho měsíce od konání dražby, je 
dražebník oprávněn účtovat navrhovateli skladné za další dobu uložení předmětu dražby ve výši 1% 
z nejnižšího podání předmětu dražby za každý den jeho uložení. 
 
IX. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva, která nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 
může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou stran, která bude výslovně 
označena jako dodatek této smlouvy. 
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden z nich. 
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou důkladně seznámili, že je výrazem jejich vážné, 
pravé a svobodné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že rozumí 
všem jejím ustanovením. Na důkaz svého plného a bezvýhradného souhlasu s obsahem smlouvy ji 
podepsali. 
 
 
 
 
V ……………….......…………. dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................      ....................................... 
  dražebník        navrhovatel 


