Seznam dokument ke kontrole MMR
Seznam dokument vyžadovaných ke kontrole dražby pracovníky MMR

VE EJNÁ DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ELEKTRONICKÁ
1)

Smlouva o provedení dražby (s ástí dokládající ov ené podpisy)

2)

Oznámení o dražb

3)

Dražební vyhláška (s ástí dokládající ov ený podpis navrhovatele)

4)

estná prohlášení ú astník dražby

5)

Protokol o provedené dražb

6)

Notá ský zápis osv

7)

Záznam o pr

8)

Seznam ú astník dražby (upravený pro pot eby elektronické dražby)

9)

ující pr

h dražby (byl-li vyhotoven)

hu elektronické dražby

estná prohlášení ú astník dražby (upravená pro pot eby elektronické dražby)

10)

Doklady o zaslání, i p edání písemností (dražební vyhláška, protokol o dražb ,
potvrzení o nabytí vlastnictví) osobám uvedeným v zákon prokazatelným zp sobem

11)

Znalecký posudek nebo odhad p edm tu dražby ( ást dokládající p edm t, datum a
vyhotovení posudku; cena a doložka)

12)

List vlastnictví (není-li sou ástí znaleckého posudku)

13)

Potvrzení o nabytí vlastnictví v etn dokladu o zaplacení ceny dosažené vydražením

14)

Protokol o p edání p edm tu dražby

15)

Protokol uspokojení pohledávek

16)

Doklady o vyú tování náklad dražby

17)

Doklady o vyú tování náklad souvajících s p edáním a p evzetím p edm tu dražby

18)

P ípadné dodatky ke všem listinám (pokud existují)

19)

Výpis z obchodního rejst íku (platný)

20)

Pojistná smlouva na pojišt ní odpov dnosti z innosti dražebníka (aktuální)

21)

Doklad o zaplacení pojistného

22)

Ú etní záv rka ov ená auditorem

Kopie ozna ených dokument do p ti dn ode dne ukon ení kontroly na míst zašlete
zape et né (p elepené) s razítkem a podpisem p es p elepku na první stran ,
s prohlášením, že celý dokument souhlasí s originálním dokumentem na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor ve ejných dražeb, Starom stské nám. 6, 110 15,
Praha 1

