
 

 

Vyhláška č. 228/LIC/EA/2019  

o konání aukcí replik historických zbrání a zbroje  
(dále jen „Vyhláška“) 

Z pověření Mgr. Františka Bureše, likvidačního správce pozůstalosti v řízení o pozůstalosti sp.zn. 29D 

1169/2018, vyhlašuje společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, elektronické aukce níže specifikovaných replik 

historických zbraní a částí zbroje.  

   

Aukce se uskuteční v aukčním systému společnosti LICITA s.r.o. na internetové adrese www.licita.cz.  

Aukce nejsou veřejnými dražbami dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

Průběh a podmínky aukcí jsou upraveny touto Vyhláškou a Obchodními podmínkami účasti v elektronických 

aukcích v aukčním systému provozovaném společností LICITA s.r.o. na internetových stránkách www.licita.cz, 

které jsou zveřejněny na www.licita.cz (dále též jen „Obchodní podmínky“). V případě rozporu mezi 

ustanovením této Vyhlášky a ustanovením Obchodních podmínek platí vždy přednostně ustanovení této 

Vyhlášky. 

 

 

1. Prodávající:  

Mgr. František Bureš, advokát se sídlem náměstí Republiky 2/2, 30100 Plzeň, IČ: 72084278, likvidační správce 

pozůstalosti po zemřelém Ivanu Mühlbacherovi, narozeném 26.2.1962, jmenovaný usnesením Okresního 

soudu Plzeň-město, č.j. 29D 1169/2018-90, ze dne 20.3.2019  

 

2. Provozovatel (vyhlašovatel aukce):  

LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz, 

http://www.licita.cz , ID datové schránky: ajyeyb2 
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3. Předmět aukce (specifikace, popis, stav), vyvolávací cena, aukční jistota: 

3.1. Předmět aukce č. 1 - Čtyřhlavňové dělo Černín  

Čtyřhlavňové dělo Černín – funkční replika historického děla. Dělo (coby střelná zbraň) bylo ověřeno  Českým 

úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Kopie protokolu o ověření střelné zbraně (protokol z r. 2013) je 

k nahlédnutí u provozovatele.   

Vyvolávací cena:  60.000,- Kč 

Aukční jistota:          2.000,- Kč 

Minimální příhoz:  1.000,- Kč 

 

 

 

 

 

3.2. Předmět aukce č. 2 - Čtyřhlavňové dělo Mansfeld  

Čtyřhlavňové dělo Mansfeld – funkční replika historického děla. Dělo (coby střelná zbraň) bylo ověřeno  

Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. Kopie protokolu o ověření střelné zbraně (protokol z r. 2013) 

je k nahlédnutí u provozovatele.    

Vyvolávací cena:  60.000,- Kč 

Aukční jistota:          2.000,- Kč 

Minimální příhoz:  1.000,- Kč 

 

 

 

 

 

3.3. Předmět aukce č. 3 – Přilbice kbelík s hledím   

Přilbice kbelík s hledím – replika části historické zbroje.  

Vyvolávací cena:  1.000,- Kč 

Aukční jistota:           100,- Kč 

Minimální příhoz:     100,- Kč 
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3.4. Předmět aukce č. 4 – Meč jednoruční s pouzdrem 

Meč jednoruční s pouzdrem – replika jednoručního meče s pouzdrem (95 cm včetně držadla).  

Vyvolávací cena:  1.000,- Kč  

Aukční jistota:          100,- Kč 

Minimální příhoz:     100,- Kč 

 

 

 

 

 

3.5. Předmět aukce č. 5 – Plátované brnění  

Plátované brnění – plátované brnění + přilbice + rukavice + modrá spodní košile + dřevěný podstavec. Brnění 

je složené z několika částí. Výška s přilbicí včetně podstavce je cca 180 cm. 

Vyvolávací cena:  8.500,- Kč  

Aukční jistota:          500,- Kč 

Minimální příhoz:     500,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Předmět aukce č. 6 – Slavnostní oblek na podstavci 

Slavnostní oblek na podstavci - slavnostní oblek na podstavci zdobený koženými nárameníky + řády kolem 

krku (4 ks). Výška včetně podstavce 150 cm. 

Vyvolávací cena:  1.750,- Kč  

Aukční jistota:          150,- Kč 

Minimální příhoz:     100,- Kč 
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3.7. Předmět aukce č. 7 – Dřevěný erb „Hejtman roku 2006“   

Dřevěný erb „Hejtman roku 2006“ - dřevěný erb, výška cca 50 cm, šířka cca 40 cm. 

Vyvolávací cena:  400,- Kč  

Aukční jistota:          50,- Kč 

Minimální příhoz:    50,- Kč 

 

 

 

 

 

3.8. Předmět aukce č. 8 – Halapartna     

Halapartna – replika historické zbraně.  

Vyvolávací cena:  1.000,- Kč  

Aukční jistota:           100,- Kč 

Minimální příhoz:     100,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění ! 

Popisy výše uvedených předmětů aukcí jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Funkčnost 

jednotlivých zbraní, částí zbroje a dalších věcí, které jsou předměty aukcí, nebyla prodávajícím ani 

provozovatelem ověřena. Všechny výše uvedené předměty aukce jsou použité předměty (nejsou nové). 

Provozovatel doporučuje zájemcům o koupi výše uvedených předmětů aukcí, aby využili možnosti prohlídky 

těchto předmětů a osobně se tak seznámili s jejich stavem.  

S ohledem na skutečnost, že jsou předměty aukcí nabízeny k prodeji v rámci řízení o pozůstalosti a 

informovanost prodávajícího (likvidačního správce) je z tohoto důvodu omezena, bude kupní smlouva  

o koupi předmětu aukce obsahovat vždy ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z případného 

vadného plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku).  

Každý z výše uvedených předmětů aukce bude dražen v samostatné aukci. Není-li výslovně uvedeno jinak, 

platí informace a ustanovení obsažená v této Vyhlášce shodně pro všechny aukce konané dle této 

Vyhlášky. Pokud se tedy níže v této Vyhlášce hovoří o „předmětu aukce“ a z kontextu nevyplývá něco 

jiného, platí ustanovení o „předmětu aukce“ shodně pro všechny výše uvedené předměty aukce. 
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4. Prohlídka předmětu aukce: 

Prohlídka všech předmětů aukce se uskuteční dne 26.6.2019, od 15:00 hod. v Dýšině (okr. Plzeň-město), ul. 

Luční 362. Sraz zájemců k prohlídce je v 15:00 hod. před domem č.p. 362 v Dýšině, Luční ul., okr. Plzeň-

město.  

Vyhlašovatel doporučuje uchazečům o koupi, aby využili možnosti prohlídky předmětu aukce a osobně se tak 

seznámili s jeho stavem. 

 

5. Složení aukční jistoty:  

Jednou z podmínek účasti v aukci je složení aukční jistoty. Zájemce o účast v aukci, který je registrován na 

stránkách www.licita.cz a přihlášen pod svým uživatelským jménem, obdrží pokyny s platebními údaji ke 

složení aukční jistoty (číslo účtu a variabilní symbol) e-mailem, a to poté, co klikne u příslušné aukce na 

tlačítko „Chci se zúčastnit aukce“ a odsouhlasí podmínky aukce.  

Pozn.: Jak vyplývá z výše uvedeného, chce-li se zájemce zúčastnit současně např. aukce předmětu aukce č. 1 

a aukce předmětu aukce č. 3, musí složit jak aukční jistotu na aukci předmětu aukce č. 1, tak aukční jistotu na 

aukci předmětu aukce č. 3.  

Pro kontrolu správnosti účtu pro složení aukční jistoty se zde uvádí, že účtem pro složení aukční jistoty je 

depozitní účet provozovatele č. 76594028/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s. 

Vítězi aukce se aukční jistota započítává (coby záloha) na úhradu části kupní ceny předmětu aukce, není-li 

dále v této Vyhlášce či v příslušné kupní smlouvě či smlouvě o budoucí kupní smlouvě stanoveno/ujednáno 

jinak.  

Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězem aukce, vrátí provozovatel složenou aukční jistotu do pěti 

pracovních dní od skončení aukce, nebude-li ujednáno jinak.  

Dojde-li ke zrušení aukce (např. ve smyslu článku 11. této Vyhlášky), vrátí provozovatel účastníkům aukce 

složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode dne zrušení aukce. 

Využije-li prodávající svého práva dle článku 11. této Vyhlášky a výsledek aukce odmítne (tj. neuzavře 

s vítězem aukce Smlouvu), vrátí provozovatel vítězi aukce složenou aukční jistotu do pěti pracovních dní ode 

dne, v němž obdrží od prodávajícího informaci o odmítnutí výsledku aukce.  

 

6. Začátek a konec aukce: 

Začátek aukce: 14.6.2019, 10:00 hod. (začátek aukce je shodný pro všechny aukce konané dle této 

Vyhlášky) 

Konec aukce předmětu aukce č. 1: 2.7.2019, 10:00 hod.  

Konec aukce předmětu aukce č. 2: 2.7.2019, 10:15 hod. 

Konec aukce předmětu aukce č. 3: 2.7.2019, 10:30 hod. 

Konec aukce předmětu aukce č. 4: 2.7.2019, 10:45 hod.  

Konec aukce předmětu aukce č. 5: 2.7.2019, 11:00 hod. 

Konec aukce předmětu aukce č. 6: 2.7.2019, 11:15 hod. 

Konec aukce předmětu aukce č. 7: 2.7.2019, 11:30 hod.  



228/LIC/EA/2019 

  strana 6 (celkem 7) 

Konec aukce předmětu aukce č. 8: 2.7.2019, 11:45 hod. 

Je-li během poslední minuty původně stanovené doby trvání aukce učiněna nabídka, prodlužuje se aukce  

o jednu minutu od původně stanoveného okamžiku ukončení aukce a vždy o jednu minutu od každé nabídky 

podané po původně stanoveném okamžiku ukončení aukce. 

Účastníkům aukce se doporučuje, aby činili své nabídky s dostatečným předstihem před koncem aukce, 

resp. před posunutým koncem aukce (viz výše uvedené pravidlo o prodlužování aukce), nikoli až 

v posledních vteřinách běhu aukce. Účastníci aukce tak eliminují své riziko pozdního učinění nabídky. 

 

7. Povinnosti vítěze aukce: 

Akceptuje-li prodávající nabídku učiněnou vítězem aukce, odešle provozovatel vítězi aukce Výzvu k úhradě 

kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy o koupi předmětu aukce (dále jen „Výzva“).    

7.1. Povinnost uhradit kupní cenu předmětu aukce  

Vítěz aukce je povinen nejpozději do 7 dní od obdržení (doručení) Výzvy uhradit kupní cenu předmětu aukce 

(tj. nejvyšší kupní cenu, nabídnutou vítězem aukce za předmět aukce). Nebude-li ve Výzvě uvedeno jinak 

nebo nedohodne-li se vítěz aukce s provozovatelem jinak, je vítěz aukce povinen uhradit kupní cenu na 

depozitní účet provozovatele č. 76594028/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s.; variabilním symbolem platby bude r.č. nebo IČ vítěze aukce, případně jiný vhodný identifikátor uvedený 

ve Výzvě.  

7.2. Povinnost podepsat kupní smlouvu 

Vítěz aukce je povinen nejpozději do 7 dní od obdržení (doručení) Výzvy podepsat kupní smlouvu o koupi 

předmětu aukce (dále jen „Kupní smlouva“).  

Nebude-li s vítězem aukce dohodnuto jinak, bude Kupní smlouva připravena k podpisu počínaje následujícím 

pracovním dnem po odeslání Výzvy v potřebném počtu vyhotovení v kanceláři provozovatele na adrese 

LICITA s.r.o., Keřová 7, Plzeň.  

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že jsou předmětem aukce věci z likvidované pozůstalosti, může být vítězi 

aukce předložena k podpisu kupní smlouva obsahující odkládací podmínku účinnosti, podle které se vítěz 

aukce (kupující) stane vlastníkem předmětu aukce teprve poté, co příslušný soud udělí prodávajícímu 

souhlas k prodeji předmětu aukce za kupní cenu nabídnutou vítězem aukce (kupujícím). 

 

8. Předání předmětu aukce: 

Vítěz aukce (kupující) je povinen na svůj náklad převzít a odvézt předmět aukce z místa jeho uložení 

(umístění) nejpozději do 7 dní od data uzavření Kupní smlouvy, nebude-li v Kupní smlouvě výslovně ujednáno 

jinak. O předání a převzetí předmětu aukce bude sepsán a podepsán předávací protokol. 

 

9. Následky nesplnění povinností vítěze aukce: 

Nesplní-li vítěz aukce kteroukoli ze svých povinností uvedených v článku 7. této Vyhlášky, je povinen zaplatit 

provozovateli zvláštní odměnu (dle článku VII. odst. 4 Obchodních podmínek) ve výši složené aukční jistoty.  

Provozovatel je v takovém případě oprávněn započíst vítězem aukce složenou aukční jistotu na úhradu své 

zvláštní odměny, a to i bez předchozí výzvy ke splnění povinnosti vítěze aukce uhradit zvláštní odměnu.  

Nesplní-li vítěz aukce řádně a včas kteroukoli ze svých povinností uvedených v článku 7. této Vyhlášky, 
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vystavuje se riziku, že s ním nebude o koupi předmětu aukce více jednáno, jakož i riziku, že mu bude 

provozovatelem dočasně nebo i trvale odepřen přístup do aukčního systému na www.licita.cz. 

 

10. Výhrada práv prodávajícího: 

Prodávající si vyhrazuje právo výsledek aukce odmítnout, tj. právo neuzavřít s vítězem aukce Kupní smlouvu, 

a tedy neuskutečnit prodej předmětu aukce vítězi aukce, a to bez uvedení důvodu. Využije-li prodávající 

svého práva dle předchozí věty a prodej předmětu aukce vítězi aukce neuskuteční, nevznikají tím vítězi aukce 

vůči prodávajícímu ani vůči provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na 

jakékoli jiné plnění.  

Prodávající si dále vyhrazuje právo aukci kdykoli zrušit, a to až do jejího ukončení. Využije-li prodávající svého 

práva dle předchozí věty, nevznikají tím uživateli (účastníkovi aukce) vůči prodávajícímu ani vůči 

provozovateli jakékoli nároky z titulu náhrady škody či ušlého zisku ani právo na jakékoli jiné plnění.  

 

11. Další informace pro zájemce o účast v aukci: 

Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o. Kontaktní osobou pro podání bližších a 

vysvětlujících informací je Kateřina Štolbová, tel. 777 707 311 (377 227 979), e-mail: licita@licita.cz, nebo Ing. 

Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310, e-mail: licita@licita.cz.  

 

 

V Plzni, dne 10.6.2019 

 

 

 

 

.................................................. .................................................. 
Mgr. František Bureš LICITA s.r.o. 

likvidační správce Ing. Pavel Bezstarosti, jednatel 

prodávající provozovatel 

 

             

 


