
VYHLÁŠKA-PRAVIDLA AUKCE 
 Aukce číslo:201948  

 

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: Jaromír Špulák, bytem Spojovací 286, 250 84 Křenice zastoupený CLARITY spol. 

s r.o., se sídlem Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, IČ 2620 6901  

 

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: 

soubor nemovitostí vedených na LV číslo 476 takto: 

- rodinný dům na pozemku o výměře 144 m2, parcelní číslo st. 209, součástí je stavba – budova 

s č. p. 286, 

- zahrada o výměře 854 m2, parcelní číslo 117/142, 

- zahrada o výměře 61 m2, parcelní číslo 117/243, 

vše v katastrálním území Křenice u Prahy a obci Křenice. 

 

Porovnávací cena předmětu aukce: 11.300.000,- Kč 

 

Nejnižší podání (vyvolávací cena): 6.900.000,- Kč 

Minimální příhoz: 20.000,- 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: 201948 

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 – splatným na účet 2000174333/2010 (Fio banka, 

a.s.) do 5 dnů od ukončení aukce nebo ode dne označení vítězné nabídky ve výši 4% 



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. 3. 2019 od 14:00 hod. konec: 14. 3. 2019 do 16:00 hod. 

Adresa konání: www.s-drazby.cz 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: 15 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: 

Exkluzivně nabízíme v aukci nadstandardní rodinný dům dispozice 5/6 +1 situovaný ve 

vzrostlé zahradě. Dům je charakteristický kvalitou materiálů i prováděcích prací a důrazem na 

detaily. Pro nového majitele bude dům nejen luxusním místem pro život, ale také výhodnou 

investicí, kdy po dobu užívání ocení jak nízké provozní náklady za energie, tak díky 

špičkovým materiálům „bezúdržbový“ provoz. Svou atraktivitu si dům udrží nesporně i 

v budoucnosti, proto je nezanedbatelnou výhodou, v případě potřeby či nutnosti, jeho 

efektivní prodej. 

Volba materiálů při výstavbě (kolaudace 2009) byla podmíněna dlouhou životností, 

minimalizací provozních nákladů domu a dodržením vysokých užitných standardů. Dům je 

postaven ze švýcarského systému tvárnic (VELOX) Durisol, který umožňuje přirozený 

prostup vzduchu nosnou konstrukcí, má dobré tepelně-izolační vlastnosti a umožnuje 

akumulovat teplo. Díky volbě tohoto systému postačuje v průběhu zimy pro udržení 

teplotního komfortu minimálně vytápět a v létě se udržuje v domě příjemná teplota i bez 

klimatizace. Jako střešní krytin jsou použity pálené tašky s glazurou, které vynikají jak 

vysokou životností, tak povrchovou stálostí (neulpívá na nich mech). Klempířské prvky jsou 

zhotoveny z mědi, dešťová voda je svedena do 9m³ jímky v zemi na zahradě s čerpadlem na 

zalévání. V celém domě je podlahové vytápění, v přízemí dlažba dřevěného dekoru, v 1.patře 

dlažba v hale, koupelně a WC, v pokojích plovoucí podlahy. Interiérové dveře a obložky jsou 

z masivu a schodišťové stupně obloženy dubem. Celé přízemí má el. ovládané předokenní 

rolety. 

Půdorysně je dům ve tvaru L situován obytnou částí do vzrostlé zahrady. Celková užitná 

plocha je 315 m², z toho vnitřní „čistá“ podlahová plocha domu je 220 m². Dům disponuje 

dvougaráží 30 m² a zastřešeným venkovním parkovacím stáním. Venkovní terasa 50 m² je 

vybavena cihlovým krbem. Na pozemku 1 060 m² je zděný zahradní domek 20 m². Dům je 

udržovaný v bezvadném stavu. 

Dispozice domu:  

přízemí - zádveří; chodba se schodištěm, komorou a vstupy do pokojů; obývací pokoj 30m² 

s krbem; kuchyň 25m² včetně zděné spíže, pracovní desky z kamene a jídelního koutu se 

vchodem na terasu; WC; koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, pračkou a kotlem; 

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


pokoj pro hosty 15m²; dvougaráž 30m²; venkovní terasa 50m² s venkovním krbem s úložnými 

prostory na dřevo a odkládacím stolem (stavebně připraveno na možnou přestavbu na zimní 

zahradu); zastřešené venkovní parkovací stání 25m² 

1.patro - hala; 1 pokoj 30m²; 2 pokoj 30m²; ložnice a dvě šatny 30m²; koupelna se dvěma 

umyvadly a vanou pro dvě osoby; WC s bidetem a umyvadlem. Pod střechou je ještě úložný 

prostor 23m² se sníženým stropem (není pochozí). 

Dům je zabezpečen alarmem, v obou podlažích je rozveden internet a provedena počítačová 

síť, TV vč. satelitního signálu. Samozřejmostí je elektronický domácí vrátný a ele. vjezdová 

brána s dálkovým ovládáním. 

Dům se nachází v klidné části obce Křenice u Prahy (25minut na metro Depo Hostivař, nebo 

Černý Most), do Říčan je to 5 km. 
 

 

Souřadnice GPS: 50.0281539N, 14.6813061E 

 

Termín prohlídky: Dne 11. 3. 2019 v 15:30 hod. se bude konat hromadná prohlídka pro 

objednané zájemce. V případě, že se na prohlídku neobjedná ani jediný zájemce, prohlídka 

se konat nebude.  

 

Pro objednání se na prohlídce volejte: 608 889 392, Ing. Vlastimil Mašín 

 

Závady váznoucí na předmětu aukce, které zaniknou při prodeji: nemovitost slouží k ručení 

za poskytnutý úvěr u Reiffeisen bank, a.s., který bude ukončen prodejem a zástava tedy 

zanikne. 

 
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.  

 


