
Pravidla dražby 
Organizátor dražby: 

David Horák – www.RT66.cz  

 

Termín dražby: 
Sobota 3. června 2017 od 12:30 

 

Místo dražby: 
autokemp Konopáč u Heřmanova 

Městce  

 

 

Předmět dražby 
Předmětem dražby je kniha Davida Horáka Česká Route 66 – nejkratší silnice s číslem 66 na světě! s výrobním číslem 66. 

Předmět dražby je možné si detailně prohlédnout v Termínu dražby od 9 hodin do 12:15 hodin na srazu LCW pořádaném v 

autokempu Konopáč u Heřmanova Městce. 

 

 Součástí Předmětu dražby je: 

1. Kniha Česká Route 66 – nejkratší silnice s číslem 66 na světě! s výrobním číslem 66 / 666  

2. Ručně vyrobená krabice na knihu 

  - Kombinace tiskařského plátna, kvalitního papíru a přírodní kůže 

  - V kůži vyražené výrobní číslo 66 / 666 

3. Ručně vyrobený certifikát prokazující pravost výrobního čísla 66 / 666 

  - Certifikát je opatřen podpisy autora a garantů knihy 

  - Kombinace přírodní kůže a kvalitního papíru 

  - Zadní stranu certifikátu tvoří hliníková deska (originální tisková matrice) s vyleptaným motivem knihy 

4. Ručně vyrobený kožený opasek s vyraženými nápisy a logy Route 66 a ocelovou sponou ve tvaru znaku Route 66 

5. Ručně vyrobená kožená klíčenka s logem Route 66 

 

Cíl částky získané Dražbou 
Organizátor dražby se zavazuje použít částku získanou vydražením Předmětu dražby výhradně na podporu muzejní expozice 

obětí komunismu Památníku Vojna Lešetice u Příbrami. Mezi Organizátorem dražby, ředitelem Hornického muzea Příbram 

panem Josefem Velflem a starostou města Příbrami panem Jindřichem Vařekou bude dohodnut termín / budou dohodnuty 

termíny, ve kterém/ých Organizátor dražby zaplatí vstupné rovnající se částce dosažené vydražením Předmětu dražby 

návštěvníkům Památníku Vojna Lešetice u Příbrami. Termín bude oznámen včas prostřednictvím komunikačních kanálů pod 

kontrolou Organizátora dražby či komunikačních kanálů pod kontrolou města Příbram.  

 

http://www.rt66.cz/
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Účast v dražbě a registrace Dražitelů 
Zápis Účastníků dražby do Dražební listiny probíhá v sobotu 3. června 2017 od 9:30 hodin do 12:15 hodin. 

Úspěšnou registrací a splněním všech níže uvedených podmínek se Účastník stává Dražitelem.  

Registrace Účastníků do Dražební listiny je podmíněna: 

1. Složením Dražební jistoty ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) 

  - Dražební jistota bude neúspěšným Dražitelům po skončení dražby vrácena v plné výši 

  - Výherci dražby bude Dražební jistota odečtena z částky dosažené vydražením a stane se             

     součástí Kupní ceny uvedené v Kupní smlouvě 

2. Uvedením údajů z Občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti: 

  - Jméno a příjmení 

  - Datum narození 

  - Adresa trvalého bydliště 

  - Číslo a typ dokladu totožnosti 

3. Registrovaný Účastník dražby obdrží Evidenční číslo a Dražební transparent 

  - Evidenční číslo je pořadové číslo uvedené v Dražební listině 

  - Dražební transparent je předmět s tabulkou nesoucí Evidenční číslo Účastníka dražby 

  - Evidenční číslo je shodné s číslem na Dražebním transparentu, kterým se bude Účastník dražby 

                                    prokazovat v průběhu samotné dražby 

 

Dražba a její průběh 
Vyvolávací cena Předmětu dražby je stanovena na částce shodné s Dražební jistotou, tj. 1 000 Kč (slovy jeden tisíc 

korun českých). Dražitelé reagují zvyšováním Vyvolávací ceny (příhozy) vždy o částku 200 Kč. Princip příhozů 

spočívá ve viditelném vztyčení Dražebního transparentu s Evidenčním číslem. Příhoz je potvrzen Vyvolávačem. 

Dražitel může zvýšit příhoz o libovolnou částku tím, že vztyčí Dražební transparent a hlasitě sdělí cenu příhozu 

Vyvolávači. Příhoz bude potvrzen Vyvolávačem. 

 

Nabytí předmětu dražby 
Dražitel nabývá Předmětu dražby na základě principu popsaném v části Dražba a její průběh, podpisem Kupní 

smlouvy a složením Kupní ceny shodné s částkou dosaženou vydražením.   

Dražitel disponující financemi v hotovosti shodnými s částkou dosaženou vydražením:  

1. Akceptuje a podepíše Kupní smlouvu. 

2. Nabývá okamžitě Předmět dražby.  
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Dražitel nedisponující financemi v hotovosti shodnými s částkou dosaženou vydražením: 

1. Dražební jistota se započítává do Kupní ceny dosažené vydražením jako záloha na Předmět dražby     

                 odečtená od částky dosažené vydražením.  

2. Dražební jistota zůstává Organizátorovi dražby jako záloha na Předmět dražby. V případě porušení  

                 podmínek Kupní smlouvy se stává Dražební jistota nevratnou. V takovém případě Organizátor dražby  

                 nabývá Předmětu dražby a má právo nakládat s Předmětem dražby dle svého uvážení. 

3. Je povinen uhradit Kupní cenu do 10 kalendářních dnů od Termínu dražby, tj. nejpozději do 13. června  

                2017 včetně a to na bezhotovostní účet v Kč uvedený v Kupní smlouvě.  

4. Po připsání zbývající Kupní ceny (po odečtení Dražební jistoty – zálohy) na účet Organizátora dražby  

                uvedeném v  Kupní smlouvě bude Předmět dražby neprodleně poslán (či předán) Dražiteli se všemi  

                náležitostmi prostřednictvím  České pošty či dle dohody smluvních stran. Převzetím nabývá Dražitel  

                Předmět dražby.  

 

 

Všem zúčastněným přeji skvělý adrenalinový zážitek. 

Vítěznému Dražiteli gratuluji a věřím, že má stejnou radost z podpory Památníku Vojna u obce Lešetice u Příbrami 

jako já    

 

 

 

 

David Horák  

 

3. června 2017  

LCW – autokemp Konopáč u Heřmanova Městce 

 

 

 

 

 

 

 
 


