
VYHLÁŠKA-PRAVIDLA AUKCE 
 Aukce číslo:10011806  

 

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:Zuzana Sattlerová, Vojtěžská 324, 277 11 Neratovice 

 

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: 

 
 

Porovnávací cena předmětu aukce: 12.000.000 Kč 

 

Nejnižší podání (vyvolávací cena): 7.700.000 Kč 

Minimální příhoz:50.000 Kč 

Aukční jistota: 20.000 Kč  

Údaje pro zaplacení aukční jistoty: aukční jistotu uhraďte převodem na  

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

Variabilní symbol: 10011806 

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 1% 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 pracovních 

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:14.11.2018 od 10hod konec:15.11.2018 do 16hod 

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:Prodej prvorepublikové vilu s unikátní zahradou klidné části Neratovic. Dům 

byl postaven v roce 1931 na pozemku o velikosti 1297m2. V roce 2001 byl dům citlivě rekonstruován 

a v dnešní podobě nabízí komfortní bydlení v domě s obytnou plochou 318m2, na uzavřené zahradě, 

která svou architekturou evokuje pocit výjimečné oázy. Zahrada, jejíž dominantou jsou vzrostlé 

stromy a průzračné koupací jezírko, umožňuje další využití v letní kuchyni s otevřeným krbem, 

grilování, odpočinek ve whirpoolu nebo slunění na vyvýšené terase, která kromě dostatku slunce 

nabízí poutavý pohled na celou zahradu. Tato působivá zahrada uspokojí potřeby všech členů rodiny i 

Vašich přátel. Díky kombinaci stromů a okrasných keřů má zahrada také své jedinečné klima. Dům 

prošel kompletní rekonstrukcí se zachováním dominantního vnitřního schodiště a rázu 

prvorepublikového domu. V rámci rekonstrukce byla v domě provedena půdní vestavba dvou 

podkrovních pokojů. V přízemí domu je obytná kuchyň se samostatnou komorou, dva prostorné 

pokoje, koupelna s rohovou vanou a sprchovým koutem. V patře domu jsou další tři pokoje. Ložnice 

se samostatnou šatnou a podkrovní koupelnou je spojena se středovým reprezentativním prostorem, 

na který navazuje menší pracovna se samostatnou toaletou. V patře je také pro potřeby rodiny 

vybudována prostorná prádelna. Dům má dva vchody, jeden spojuje dům se zahradou, druhý 

umožňuje vstup z ulice. Dům je z části podsklepený, v suterénu domu je umístěna technologie 

Buderus, zajišťující vytápění domu a přípravu teplé vody. Vodu domu dodává vlastní studna. 

Samozřejmostí je parkování na pozemku s elektricky ovládanou bránou, kamerový systém se 

zabezpečovacím zařízením. Spojení Neratovic s Prahou je nejen rychlé, ale také časově dostupné. 

Tato mimořádná nabídka krásného bydlení s výjimečnou zahradou je umocněna také dnešním 

trendem cestování, vlakové nádraží je vzdálené 200m. 

 

Souřadnice GPS:50.260868691, 14.515741382 

Termín prohlídky:Prohlídka se bude konat 02.11.2018 od 12:00h do 17:00h, pro potvrzení 

účastivolejte zástupce aukční společnosti - tel.: 724 170 689 - paní Pavlíková. V případě, že nikdo 

zpřípadných zájemců nepotvrdí účast, prohlídka se konat nebude. Proto doporučujeme potvrdit 

Vašiúčast.  

Pro objednání se na prohlídce volejte:724 170 689 

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


 

Závady váznoucí na předmětu aukce, které zaniknou při prodeji: nezjištěny 

 
Závady váznoucí na předmětu aukce, které nezaniknou při prodeji:žádné nejsou  

 
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 

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.  

 


