
VYHLÁŠKA-PRAVIDLA AUKCE 
 Aukce číslo:10051805  

 

Aukce má za úkol vyhledat kupujícího, kterého nabídka učiněná v aukčním jednání bude 

stanovena jako vítězná. Pro účast v aukci je nutné: 

1. registrovat se na portále s-drazby.cz 

2. přihlásit se do konkrétní aukce 

3. odsouhlasit a tím zároveň uzavřít Smlouvu o zprostředkování příležitosti 

4. složit aukční jistotu na účet dle této Vyhlášky-Pravidel aukce. 

 

Prodávající: Jana Mastná; č.p. 159, 263 63 Kamýk nad Vltavou 

 

Aukční společnost: Centrum aukcí.cz s.r.o., IČ 28850700, zapsaná v oddílu C, vložce 30928 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, sídlem Luční 598, 500 03 Hradec Králové 

 

Předmět aukce: Předmětem aukce jsou tyto nemovitosti: 

trvalý travní porost vedený na LV číslo 993 takto: 

- parcelní číslo 531/20 o výměře 473 m2, 

- parcelní číslo 531/34 o výměře 365 m2, 

vše v katastrálním území Krásná Hora nad Vltavou a obci Krásná Hora nad Vltavou 

 

Porovnávací cena předmětu aukce: 780.000,- Kč 

 

Nejnižší podání (vyvolávací cena): 290.000,- Kč 

Minimální příhoz: 5.000,- Kč 

Aukční jistota:  10.000,- Kč  

Údaje pro zaplacení aukční jistoty: aukční jistotu uhraďte převodem na  

č.ú.: 2900866618 / 2010 (Fio banka, a.s.) 

Variabilní symbol: 10051805 

Specifický symbol: uveďte Vaše rodné číslo, případně datum narození ve formátu DDMMYY 

 

Aukční jistota je použita v případě stanovení vítězné nabídky v aukci jako částečná odměna 

Aukční společnosti, kterou je vítěz aukce povinen zaplatit dle Smlouvy o zprostředkování 

příležitosti společně s doplatkem odměny – splatné do 5 dnů od ukončení aukce nebo ode 

dne označení vítězné nabídky ve výši 8% z nabídky, která byla označena jako vítězná (tato 

částka není součástí kupní ceny). Všem ostatním účastníkům aukce, jejichž nabídka nebude 

stanovena jako vítězná, bude aukční jistota vrácena v plné výši po uplynutí 7 pracovní dnů 

ode dne ukončení aukce. Aukční jistota se skládá na zajištění závazku uzavřít kupní smlouvu 

a úhradu Služby obstarání příležitosti uzavřít kupní smlouvu.  



 

Termín konání aukce -  začátek: 21.11.2018 od 10:00 hod. konec: 22.11.2018 do 16:00 hod. 

Adresa konání: www.s-drazby.cz 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: 21 dnů ode dne ukončení aukce 

Lhůta pro zaplacení celé kupní ceny: 45 dnů ode dne ukončení aukce (lze využít bankovní 

financování – pokud má toto kupující předjednáno s příslušným financujícím subjektem) 

 

Popis předmětu aukce: 

Předmětem aukce jsou dva vedlejší pozemky, které se nacházejí v rozvojové lokalitě, ve které 
v současnosti probíhá výstavba rodinných domů. V tuto chvíli je na hranici pozemku elektro 
přípojka (kiosek) a přípojný bod obecního vodovodu a kanalizace. Již je vybudováno veřejné 
osvětlení. Příjezd je po obecním zpevněném pozemku. Jedná se o klidnou lokalitu s výhledem do 
zeleně.  
Obec Krásná hora nad Vltavou poskytuje plnou občanskou vybavenost a okolní příroda a vodní 

nádrž Orlík nabízí mnoho možností aktivního trávení volného času.   

 

Souřadnice GPS:49.605496N, 14.2725908E. 

Termín prohlídky: Vzhledem k možnosti volného přístupu na pozemek se nebude konat 

hromadná prohlídka pro zájemce. V případě potřeby doplnění informací budou tyto 

poskytnuty telefonicky.  

Pro více informací volejte: 608 889 392 

 

Závady váznoucí na předmětu aukce, které zaniknou při prodeji: je evidováno omezení 

vlastnického práva – věcné břemeno zapsané v katastru nemovitostí   

 

Závady váznoucí na předmětu aukce, které nezaniknou při prodeji: omezení vlastnického 

práva – věcné břemeno zapsané v katastru nemovitostí   

 

Pokud bude učiněn příhoz v posledních 5-ti minutách trvání aukce, doba do ukončení aukce 

se prodlužuje opakovaně o dalších 5 minut.  

Tato Vyhláška-pravidla aukce se týká aukce dobrovolné. Každý účastník aukce svými příhozy 

potvrzuje cenu, za kterou má zájem předmět aukce získat do svého vlastnictví. Svojí účastí a 

uzavřením Smlouvy o zprostředkování příležitosti účastník aukce potvrzuje, že příhozy činěné 

v aukci jsou ve výši, kterou si řádně rozmyslel a může být stanovena jako vítězná výše 

příhozu. Dobrovolné aukce se může svými příhozy účastnit prodávající, který činí příhozy jako 

případný nesouhlas s doposud nabídnutou cenou od ostatních účastníků. Tento princip může 

prodávající uplatňovat pouze do předem stanovené výše. Pokud nebude dosaženo ceny, 

kterou si prodávající stanovil pro prodej předmětu aukce,  aukce končí příhozem 

prodávajícího. Prodávající se následně může do 3 pracovních dnů ode dne ukončení aukce 

rozhodnout, zda označí některý z příhozů ostatních účastníků jako vítězný. Vítězem aukce se 

může tedy dle tohoto principu stát účastník s druhou nejvyšší nabídkou, případně další po 

příhozu prodávajícího. V tomto případě je vyhlášen vítěz aukce s nejvyšší nabídkou kupní 

http://www.s-drazby.cz/


ceny. V aukci může být použit způsob prodeje v režimu „Kup teď“. Režim Kup teď může 

nastat, pokud některý z účastníků aukce projeví zájem ihned nakoupit za cenu vypsanou 

v kolonce Kup teď v okně probíhající aukce. Tato nabídka je následně označena jako vítězná. 

V tomto případě se jedná o aukci dobrovolnou, kdy prodejní cena a nabídka určená jako 

vítězná podléhá schválení prodávajícího. Převod předmětu aukce na nového nabyvatele 

bude zajištěn Kupní smlouvou o převodu vlastnického práva. Pokud nedojde ve stanovené 

lhůtě k uzavření Kupní smlouvy ze strany prodávajícího, bude aukční jistota vrácena v plné 

výši zpět na účet účastníka aukce. Každý účastník přihlášením do aukce souhlasí s touto 

Vyhláškou - pravidly aukce.  

 


