
DRAŽEBNÍ PODMÍNKY pro plnokrevné aukce v Pardubicích 
 
Pořadatelem (dražebníkem) dražby je: 
JANDA BLOODSTOCK – Ing.Tomáš Janda, Levského 3221, Praha 4-Modřany 143 00, IČ: 
71073655, DIČ: CZ 8109171807,  Telefon: 00420 724 238 217, fax: 00420 241765852, číslo 
konta 2043915023/0800, IBAN: CZ40 0800 0000 0020 4391 5023, BIC: GIBACZPX 
 
 
 

Dražební podmínky 
 

A 
 

Všeobecné 
 

I. 
Dražba je ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění (dále 
jen „zákon“) dražbou dobrovolnou. Provedení dražby se řídí zákonem a těmito 
podmínkami. 

 
II. 

 
Rozsah služeb pořadatele 

 
Pořadatel prodává předmět dražby (koně) jménem a na účet navrhovatele prostřednictvím 
přiklepnutí. Účastí koně na dražbě vzniká výhradně právní vztah mezi navrhovatelem (nabízejícím) 
a vydražitelem (kupcem). Přihlášením koně do dražby přijímá navrhovatel tyto dražební podmínky 
a zároveň tím uzavírá písemnou smlouvu o provedení dražby dle § 19 ods. 1 zákona 
  

III. 
 

Odpovědnost pořadatele 
  

1. Všeobecné  
 
Pořadatel odpovídá výhradně za řádné provedení dražby podle těchto podmínek. Jinak se 
odpovědnost pořadatele omezuje toliko na úmysl a vědomou nedbalost. 
  

2. Vztah k vydražiteli  
 
Pořadatel neručí za vlastnosti či vady předmětu dražby. Popisy a údaje sdělené v průběhu dražby, 
v katalogu nebo dodacích podkladech se zakládají na informacích od navrhovatelnavrhovatele; 
pořadatel je neprověřuje a neodpovídá za jejich obsahovou úplnost a správnost. 
  

3. Vztah k navrhovateli 
 
Pořadatel neručí za katalogové popisy a údaje uvedené v průběhu dražby o předmětu dražby, 
které jsou založeny na informacích od navrhovatelenavrhovatel. Nesprávné nebo neúplné údaje 
musí navrhovatelnavrhovatel neprodleně – v případě nutnosti ještě během probíhající dražby – 
opravit, doplnit, případně uvést na pravou míru. 
Pořadatel neručí za bonitu (solventnost) vydražitele. 
 

IV. 
 

Práva pořadatele 
 

1. a) Pořadatel je oprávněn: 
- z opodstatněných důvodů dražbu zrušit, změnit datum dražby, časově posunout začátek 

dražby, určit pro dražbu jiné místo konání, stanovit přerušení dražby, přerušit dražbu bez 
úplného provedení nebo učinit podobná opatření  

- vyloučit jednotlivé osoby v opodstatněných případech z účasti na dražbě, zamezit jejich 
návštěvu či vstup na místo dražby nebo do stájí, 

- učinit opatření k zákazu dražení určité osoby, 
-  vyloučit z dražby koně i v případě, že již vstoupili na místo dražby nebo tam jsou ustájení, 

pokud se prokáže, že nejsou očkováni podle platných předpisů nebo jinak trpí přenosnou či 
infekční nemocí, nebo takové koně izolovat, odkázat koně také v případě zranění či 
neuspokojivého a/nebo nedostatečného krmného a/nebo tělesného stavu a kondice, 



-  přijmout veškerá další potřebná nebo účelná opatření, která jsou v zájmu dražby a jejího 
provedení. 

2. Pořadatel je oprávněn odkázat zpět koně už při dovezení/dodání a odmítnout jejich umístění ve 
stájích, pokud podklady vyžadované v přihlašovacích podmínkách nejsou kompletní, nebo když jiné 
záznamy vykazují nedostatky. 
 
Navrhovatel zůstává i v případě takového vykázání povinen zaplatit dlužné poplatky podle těchto 
dražebních a přihlašovacích podmínek po odečtení eventuálních ušetřených vlastních nákladů 
pořadatele ve smyslu, aby nedošlo k poškození dalších práv pořadatele. NavrhovatelNavrhovateli 
zůstává vyhrazen doklad, že pořadateli vznikla nízká škoda. Jiná práva navrhovatelnavrhovateli 
nenáleží. Zejména zadržovací právo nebo eventuální nároky oprávněné k vyúčtování mu náleží 
pouze v případě pravomocného rozhodnutí soudu nebo v případě uznání ze strany pořadatele. 
  

B 
 

Dražba 
 

I. 
 

Povaha dražby 
 
1. Dražba je veřejná a dobrovolná. Dražba je veřejně provedena v určený den a ohledně účasti je 
volně přístupná komukoli. 
 
2. Předmět dražby je předveden během dražby. Zároveň může být zájemcům k dispozici k bližšímu 
prohlédnutí během v katalogu zveřejněných prohlídkových časů  
  

II. 
 

Obsah a předmět dražby 
 
1. Koně nabízení v dražbě (odstávčata, ročci, dostihoví koně v tréninku, dostihoví koně nezařazeni 
v tréninku, chovné klisny, plemeníci) jsou movitou věcí (živým zvířetem) v právním smyslu.  
 
2. Navrhovatel prodává přes dražitele pouze koně (předmět dražby), kteří podle svého původu 
splňují právní předpoklady pro účast ve výkonnostních zkouškách (dostizích) ve smyslu 
dostihového řádu JCČR v tuzemsku i cizině (odstávčata, ročci, dostihoví koně) nebo pro zařazení 
do chovu (chovné klisny, plemeníci). 
 
3. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zák. č. 40/ 1964 
Sb., občanským zákoníkem v platném znění a zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, 
v platném znění. 
 
4. S tím není spojeno prohlášení o způsobilosti předmětu dražby pro účast v dostizích (odstávčata, 
ročci, dostihoví koně), resp. pro kvalitu nasazení v chovu (chovné klisny, plemeníci). Koně jsou 
prodáváni jako věc již použitá. Navrhovatel neodpovídá vydražiteli za vady předmětu dražby 
odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetím kupujícím. Použitelnost 
pro účast v dostizích, resp. pro kvalitu nasazení v chovu tak podle těchto podmínek není výslovně 
nebo mlčky předpokládána. Použitelnosti předmětu dražby naopak mohou vzniknout i překážky, 
které při dražbě nejsou viditelné, nýbrž se projeví až později, za určitých okolností teprve při 
tréninku nebo dostihovém nasazení. Už trénink klade vysoké nároky na psychické a fyzické zatížení 
koně. Zda předmět dražby toto zatížení zvládne, je v době dražby nejisté. Podle zkušeností je 
pouze část odstávčat a ročků, resp. dostihových koní, ve stavu zúčastnit se později tréninkového 
a/nebo dostihového provozu v dlouhodobém měřítku. Podobné předpoklady platí i pro použitelnost 
v chovu. 
 
5. Podle těchto podmínek předpokládané užití odstávčat, ročků a dostihových koní proto spočívá 
pouze v přípravě k účasti v dostizích (trénovatelnosti) a je takto dohodnuto. Podle smlouvy 
předpokládané užití chovných klisen a plemeníků spočívá pouze ve využití v chovu a je takto 
dohodnuto. 
 
6. Vydražitel proto musí na základě údajů ve dražebním katalogu (zejména původu, pohlaví, 
barvy, data narození) a dalších vlastností předmětu dražby, které může sám zjistit prostřednictvím 
prohlídky, zvážit a rozhodnout se, zda chce využít možné šance k účasti v dostizích neb chovu 
prostřednictvím koupě předmětu dražby. Věcí vydražitele je, zda před přiklepnutím koně sám nebo 
prostřednictvím veterináře dle svého uvážení prohlédne či nechá prohlédnout na všechny 
podstatné vlastnosti. 



 
7. Pokud kůň klká nebo hodinaří, jedná se o vadu v právním smyslu a navrhovatel je povinen 
písemně informovat pořadatele. Pořadatel je povinen toto zveřejnit.  
 
8. Vydražitel je povinen koně po převzetí neprodleně prohlédnout a v případě vad okamžitě spravit 
navrhovatele. Pokud tak neučiní během 6 týdnů, má se za to, že vada v době předání 
neexistovala. navrhovatel 

III. 
 

Průběh dražby, přihazování a přiklep 
  
1. Pořadí předvedení v dražebním ringu zpravidla odpovídá pořadí v katalogu. Za odůvodněných 
okolností je pořadatel oprávněn toto pořadí změnit. To jmenovitě platí pro koně, kteří se v ringu 
neobjevili včas. 
 
2. Přihazování probíhá v českých korunách a to:  
   
do 40 000                        -  s nárůstem o  2000 
od 40 000 do 100 000        - s nárůstem o 5 000 
od 100 000 do 300 000        - s nárůstem o 10 000 
od 300 000 do 600 000      - s nárůstem o 20 000 
nad 600 000                     - s nárůstem o 30 000 
 
Licitátor může v průběhu dražby, považuje-li to za vhodné, snížit výši minimálního příhozu. 
 
3. Minimální nabídka činí: 
-  5000 Kč 
 
Pod touto minimální cenou nedochází k přiklepnutí během dražby ani tehdy, když není stanovena 
rezervní cena. Nebyla-li učiněna žádným z účastníků dražby ani minimální nabídka, licitátor dražbu 
ukončí. 
  
4. Vlastní průběh dražení po zahájení dražby řídí licitátor. Licitátor udělí příklep tomu účastníkovi 
dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je každý účastník dražby vázán. Učiní-li 
několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor 
losem o tom, komu z nich příklep udělí. Udělením příklepu je dražba skončena, licitáto nepřihlíží 
k podáním ostatních účastníků učiněných po příklepu. 
 

C 
Práva a povinnosti navrhovatele 

 
I. 
 

Dodání předmětu dražby a oznamovací povinnost 
 
Dodání předmětu dražby probíhá podle přihlašovacích podmínek společně s tam uvedenými 
podklady. 
NavrhovatelNavrhovatel je povinen zkontrolovat obsahovou správnost údajů o předmětu dražby, 
uvedených v katalogu bezprostředně po jeho vydání. 
Změny nebo doplnění je nutné okamžitě sdělit pořadateli, který je oprávněn oznámit tyto rovněž 
ústně během dražby. 
  

II. 
Rezervní cena (minimální prodejní cena) 

 
1. Navrhovatel musí sdělit pořadateli jím stanovanou rezervní cenu pro předmět dražby nejpozději 
2 hodiny před zahájení dražby, a to písemně v zalepené obálce. Ústní stanovení rezervní ceny 
nebo její zvýšení po odevzdání písemného stanovení rezervní ceny, zejména během dražby, jsou 
nepřípustná a pro pořadatele nepodstatné. Snížení rezervní ceny je možné pouze písemně. To musí 
proběhnout včas, aby mohl být informován dražitel. 
 
2. Předmět dražby, pro který není během jmenované doby písemně stanovena rezervní cena, je 
nabízen „bez rezervy“. V takovém případě musí dražitel při poslední, kupcem jmenovanou nejvyšší 
nabídkou, koně přiklepnout, bez ohledu na to, zda se při tom jedná o vydražitele nebo o zpětnou 
koupi navrhovatelnavrhovatelem. 
 
3. Pokud je rezervní cena písemně stanovena, navrhovatel není oprávněn, dražit svého koně až do 



rezervní ceny nebo umožnit třetí osobě dražit koně v jeho pověření,    
 
4. Dražitel je oprávněn poměřovat nabídky podle rezervní ceny nebo vzít koně z ringu ještě před 
přiklepnutím bez toho, aby označil rezervní cenu. 
  
  

III. 
Výhrada vlastnictví 

 
Až do úplného zaplacení kupní ceny včetně DPH a všech dalších nákladů zůstává předmět dražby 
vlastnictvím navrhovatele. Při všech platbách, které neprobíhají v hotovosti, je pro stanovení dne 
zaplacení rozhodný den připsání celé částky předepsané k úhradě na stanovený účet.  
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví 
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.  
V případě, že nedojde k uhrazení ceny vydražitelem ani do 14 dnů ode dne skončení dražby, 
dochází ke zmaření dražby. Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby 
vydraženého ve zmařené dražbě. 
Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, odpovídá navrhovateli a pořadateli za způsobenou 
škodu, je povinen na vyzvání pořadatele uhradit náklady a poplatky spojené s předmětem dražby a 
rovněž tak náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby.  
navrhovatel 
  

IV. 
 

Ručení 
 
1. Navrhovatel ručí pořadateli za úplnost a správnost veškerých jím sdělených údajů, včetně 
přihlašovacích podkladů, veterinárních potvrzení a katalogových popisů. 

 
2. Za poplatky a náklady příslušící pořadateli ručí navrhovatel a vydražitel společně a nerozdílně. 
  

V. 
 

Přechod nebezpečí škody, nové dražení 
 
1. Nebepečí škody na předmětu dražby přechází okamžikem přiklepnutím na vydražitele. 
Navrhovatel je potud povinen s přiklepnutím odevzdat vydražiteli předmět dražby.  
 
2. NavrhovatelNavrhovateli přísluší rozhodnotí, zda odmítne vydání propustky dle E I písm. 2 a 
nechá předmět dražby během dražby znovu vyvolat do ringu, např. kvůli tomu, že vydražitel 
obratem nedostojí svým povinnostem dle D I a II. Právní důsledky tohoto rozhodnutí nese 
navrhovatelnavrhovatel. Pokud bude sděleno dražební kanceláři během 30 minut po přiklepnutí, 
pořadatel se pokusí přání navrhovatelnavrhovatele vyhovět a koně znovu vyvolat. Takové jednání 
nicméně není jeho povinností.  
  

VI. 
 

Úhrada nákladů 
 
1. Pokud je předmět dražby prodán v dražbě přiklepnutím třetí osobě, navrhovatel zaplatí 
pořadateli 2,5 % + DPH z kupní ceny dosažené vydražením. 
 
2. Při bezvýsledné nabídce v dražebním ringu bez přiklepnutí zaplatí navrhovatel pořadateli  
 
    následné poplatky z rezervní ceny: 
a) do CZK 40 000 bez poplatku 
b) od CZK 40 000  2 % z rezervní ceny + DPH 
 
 
3. V případě vydražení koně samotným navrhovatelem tento zaplatí pořadateli 2 % + DPH z kupní 
ceny dosažené vydražením. 
 

  4. Pokud v budoucnu dojde ke zrušení dražby nebo nedojde k jejímu plnění z jiných důvodů (např.     
  napadením, odstoupením, soudním rozhodnutím atd.), navrhovatel zaplatí pořadateli poplatek ve 
výši 2% + DPH z původní kupní ceny dosažené vydražením, maximálně však 15 000kč + DPH. 

 
5. Pokud je kůň přihlášený do dražby po definitivním přijetí do katalogu prodán ještě před dražbou 



nebo během dvou měsíců po datu konání dražby prodán  nebo na cizí náklady exportován do 
zahraničí, zaplatí navrhovatel poplatky připadající na vydražitele, vypočítané podle skutečně 
dosažené prodejní ceny. Navrhovatel je povinen neprodleně a bez vyzvání informovat pořadatele o 
prodeji a sdělit mu prodejní cenu. Pořadatel je oprávněn odhadnout prodejní cenu bez přizvání 
znalce, pokud navrhovatel nesdělí cenu navzdory opakované výzvě nebo je cena podezřele nízká. 
 

  6. Všechny výše zmíněné poplatky platí vedle poplatků zmíněných v přihlašovacích podmínkách.  
  

D 
 

Práva a povinnosti vydražitele 
 

I. 
 

Potvrzení provedení dražby 
 
1. Vydražitel je povinen neprodleně po přiklepnutí uvést pořadateli své celé jméno a adresu a 
předložit platný doklad totožnosti. 
 
2. Dále musí vydražitel potvrdit pořadateli písemně na formuláři, že se už před přiklepnutím 
seznámil se dražebními podmínkami, že souhlasí s jejich platností, a že zná zejména účel 
předmětu dražby a jeho zvláštností. 
 
3. Podpisem potvrzení o vydražení se podepsaný zavazuje k odpovědnosti za splnění smluvních 
závazků.  

II. 
 

Úhrada nákladů / Zaplacení kupní ceny 
 
1. Vydražitel musí ihned po skončení dražby odklepnutou cenu plus následné náklady uhradit: 
a) navrhovateli kupní cenu dosaženou vydražením + příslušnou výši DPH z kupní ceny, 
b) poplatek ve výši 5% z kupní ceny předmětu dražby dosažené vydražením + DPH z prodejní 
ceny pořadateli. 
 
2. Za úhradu poplatků a nákladů náležejících pořadateli ručí navrhovatel a vydražitel společně a 
nerozdílně. 

 
3. Platba ceny předmětu dražby, poplatků a nákladů, probíhá na zúčtovacím místě pořadatele v místě 
konání dražby bezprostředně po přiklepnutí, přičemž platba může být realizována také následně:  
Bankovním převodem na účet pořadatele nebo navrhovatele. Platby nad 300 000 CZK musí být 
provedeny tímto způsobem. Platba musí být provedena do 14 dnů ode dne dražby tedy do 
21.10.2016. Cenu dosaženou vydražením, poplatky a náklady nelze uhradit započtením. Platby 
směnkou, šekem, prostřednictvím jiných cenných papírů nebo akreditivů jsou nepřípustné. Pořadatel 
nepřijíma platby prostřednictvím platební karty. 
 
4. Pokud není box vyklizen ještě ve 23:00 hod. dražebního dne, bude vydražiteli účtováno 
pořadatelem za každý další den poplatek za ustájení CZK 500 + DPH a dále budou vydražiteli 
účtovány ve skutečné výši veškeré další případné náklady, včetně nákladů na transport. 

  
E 
 

Ostatní 
 

I. 
 

Vyřízení kupní smlouvy 
 
1. Průkaz totožnosti koně každého koně zúčastnivšího se dražby se nachází pod dohledem  zástupce 
pořadatele. 
 
2. Předání koně pořadatelem se nekoná. Předání předmětu dražby vydražiteli po přiklepnutí je 
naopak věcí navrhovatele, který však při tom může pořadatele využít. Pořadatel za tímto účelem 
předá vydražiteli pokyn a propustku ke vstupu. Pokud má navrhovatel pochybnosti o solventnosti 
vydražitele, musí navrhovatel včas o tom spravit pořadatele. To platí zejména pro případ, že 
navrhovatel chce vydání podmínit splněním závazku vydražitele k zaplacení kupní ceny (srov. D II). 
Rozhodnutí, zda vydání propustky bude odmítnuto, náleží pouze navrhovateli. Bez námitky 
navrhovatele jsou tudíž pokyn a propustka pravidelně udělovány. Příslušný průkaz totožnosti koně 



obdrží vydražitel ovšem až po splnění veškerých závazků, zejména zaplacení plné výše kupní ceny. 
Propustku je třeba předložit stájovému dozoru, zejména pokud kůň opouští stáje. 

 
3. Navrhovatel je povinen ponechat koně ve své péči tak dlouho, dokud nebude převzat 
vydražitelem. Ohlávku je třeba rovněž předat vydražiteli. Vydražitel je povinen převzít koně 
bezprostředně po přiklepnutí.  
  

II. 
 

Zplnomocnění 
 
1. Zplnomocněný musí pořadateli předložit před začátkem dražby písemnou plnou moc. Tato musí 
obsahovat 
Prohlášení zplnomocnitele, že je zplnomocněný oprávněn odevzdat ve jménu zplnomocnitele 
veškerá potřebná prohlášení a učinit veškeré úkony, 
zejména prodávat, resp. kupovat předmět dražby, zplnomocňovat zástupce podle těchto 
dražebních podmínek, vydávat či přebírat předmět dražby a přijímat výnos, resp. zaplatit kupní 
cenu.  
Prohlášení zplnomocnitele, že je seznámen s těmito dražebními podmínkami a že je bezvýhradně 
akceptuje. 
 
2. Pokud není ze strany navrhovatele předložena písemná plná moc, je pořadatel oprávněn 
vyloučit koně z dražby. Pokud chybí dokument plné moci u vydražitele, je pořadatel oprávněn 
odmítnout přiklepnutí. V každém případě ručí zplnomocněný jako zástupce. 

  
 

III. 
 

Upozornění 
 
Pořadatel upozorňuje, že účastníkům dražby je k dispozici veterinář, který na základě příslušné 
smlouvy funguje na náklady a účet zadavatelů.  
  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud by mělo být některé z výše uvedených ustanovení neplatné či neúčinné, zůstává tím 
právní platnost zbylých ustanovení nedotčena. Neplatné či neúčinné ustanovení je třeba nahradit 
novým ustanovením, které se nejvíce přibližuje cílům stran hospodářsky, občanskoprávně a 
daňově. Jinak platí příslušná zákonná právní úprava. 
 
2. Tyto dražbení podmínky se řídí výhradně českým právním řádem a veškeré spory z nich 
vyplývající podléhají české jurisdikci.  
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