PŘIHLAŠOVACÍ PODMÍNKY pro STŘEDOEVROPSKOU DRAŽBU ANGLICKÉHO PLNOKREVNÍKA
v PARDUBICÍCH 7.10.2016

Pořadatelem dražby je JANDA BLOODSTOCK – Ing.Tomáš Janda, Levského 3221, Praha 4Modřany 143 00, IČO: 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
Smluvní základ
Přihlášením předmětu dražby do dražby bere poskytovatel na vědomí přihlašovací a dražební
podmínky pořadatele, které jsou částí této smlouvy.
Předmět dražby
Dražba je otevřena všem anglickým plnokrevníkům a polokrevníkům registrovaným u JCČR nebo
zahraničních dostihových autorit.
I.
Poplatky a přihlašovací náklady
1.

Poplatky a náklady platí na jednoho koně a jsou splatné v době přihlášky. Na platbě může záviset
přijetí do dražebního katalogu. Po odevzdání přihlášky je pořadatel oprávněn pověřit třetí osobu
sestavením rodokmenu na účet poskytovatele.

Přihlašovací poplatky:
I. termín:
Za prvního přihlášeného koně od stejného majitele 1500 CZK + DPH
Za druhého až čtvrtého přihlášeného koně od stejného majitele 1000 CZK + DPH
Za pátého a další přihlášené koně od stejného majitele 500 CZK + DPH
II.termín:
2500 kč + DPH za přihlášeného koně
Poplatek za ustájení 250 CZK/den + DPH
2. Pokud je z dražby stažen přihlášený kůň, poskytovatel musí pořadateli zaplatit částky
uvedené v písm. 1, bez újmy práva pořadatele uplatnit dalekosáhlejší škodu a odstupné ve
výši CZK 2000 + DPH; to platí nezávisle na tom, zda už byl rodokmen sestaven nebo nikoli nebo
zda byl předmět dražby přijat do katalogu či nikoli.
3. Poplatky za dražbu splatné pořadateli vyplývají z dražebních podmínek, obzvlášť se upozorňuje na
C VII 6 dražebních podmínek (prodej mimo dražbu, poplatky z rezervní ceny!!!).
4. Pokud není box vyklizen ještě ve 23:00 dražebního dne, bude vydražiteli či poskytovateli účtováno
pořadatelem za každý další den CZK 500 + náklady na transport. Za tuto částku ručí poskytovatel a
vydražitel společně a nerozdílně.
II.
Dokumenty při dodání
1. Pro přivážené koně je třeba před jejich vyložením předložit stájovému dozoru následující
dokumenty, za jejichž správnost je zodpovědný poskytovatel:
a) Průkaz totožnosti koně se zaznamenanými očkováními. Ze záznamů o očkování, bez mezer a
potvrzených veterinářem, musí vyplývat, že byla provedena veškerá předepsaná ochranná očkování
podle ustanovení o dostihovém provozu. U ročků musí být provedena všechna tři očkování potřebná
k základní imunizaci, a to nejpozději 10 dnů před transportem na dražbu. Pokud není předložen

průkaz totožnosti, je třeba odevzdat potvrzení JCČR, ze kterého vyplývá, že všechny podklady nutné
pro zapsání koně jsou kompletní.
b) veterinární potvrzení o zdravotním stavu – s podpisem veterináře, z něhož vyplývá, že kůň na
základě veterinární prohlídky provedené během posledních 3 dnů před transportem na dražbu netrpí
nakažlivou nemocí a že v zemi původu koně nepropukly mezi koňmi žádné nakažlivé nemoci během
posledních 40 dní;
c) speciální dokumenty:
- Coggins test
- březí klisny: originální připouštěcí lístek a potvrzení o březosti, které nesmí být starší než 14 dní;
- - koně ze zahraničí: musí být k dispozici exportní certifikát.
d) Pokud kůň klká nebo hodinaří, musí to být nahlášeno poskytovatelem; kromě toho je třeba
informovat pořadatele, zájemce a dražitele. Prodejcům klisen se doporučuje předložit EVA test.
Výsledky budou veřejně vyvěšeny.
e) Adresa poskytovatele a telefonní číslo, na němž je on nebo jeho spolupracovníci k dosažení během
dražebních dnů.
III.
Příjezd, doba prohlídek a předvedení
1. Všichni koně určení k dražbě musí být nejpozději 1 hodinu před prvními časy prohlídek podle
dražebního katalogu k dispozici v areálu stájí.
2. Během předvedení koně nosí plakety s katalogovými čísly.
3. Poskytovatel je povinen poskytnout sám a na vlastní náklady vhodný personál na vodění a
ošetřování koně po dobu pobytu na místě dražby.
IV.
Práva pořadatele
Pořadatel je oprávněn vyloučit z dražby koně, jejichž dokumenty nejsou úplné a vykázat je i tehdy,
pokud už vkročili do dražebního prostoru, nebo je poslat zpět nebo je izolovat, pokud se ukáže, že
nejsou očkováni podle platných předpisů nebo pokud jsou zraněni, trpí infekční či přenosnou nemocí
nebo jsou v neuspokojivé či nedostatečné krmné či tělesné kondici.
Poskytovatel zůstává i v případě takového vykázání zavázán 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. Poskytovateli zůstává
vyhrazen doklad, že pořadateli vznikla nižší škoda. Jiná práva poskytovateli nenáleží. Zejména
zadržovací právo nebo eventuální nároky oprávněné k vyúčtování mu náleží pouze v případě
pravomocného určení nebo v případě uznání ze strany pořadatele.
V.
Ručení
1. Poskytovatel ručí za jím poskytnutý personál i správnost svých údajů. Rozsah příslušného ručení
vyplývá z příslušných dražebních podmínek.
2. Při sestavování dražebního katalogu se využívají data sdělená poskytovatelem i již známé
informace. Kontrola správnosti obsažených údajů je pouze věcí poskytovatele. Změny nebo doplnění
je třeba okamžitě písemně sdělit pořadateli.

