
VYHLÁŠKA-PRAVIDLA AUKCE 
 Aukce číslo:2019120  

 

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: SJM Paclt Pavel Ing. a Pacltová Jana Ing. 

 

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 221 takto: 

- rodinný dům o výměře 405 m2, parcelní číslo st. 162, součástí je stavba – budova s č. p. 20, 

- zahrada o výměře 2 102 m2, parcelní číslo 52/4, 

vše v katastrálním území Rejšice a obci Smilovice. 

 

Porovnávací cena předmětu aukce: 22.400.000,- Kč 

 

Nejnižší podání (vyvolávací cena): 9.490.000,- 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: 2019120 

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 3% 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: 30. 5. 2019 od 14:00 hod. konec: 30. 5. 2019 do 14:15 hod. 

Adresa konání: www.s-drazby.cz 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: 30 dnů ode dne ukončení aukce 

Lhůta pro zaplacení celé kupní ceny: 60 dnů ode dne ukončení aukce (lze využít bankovní 

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

 

Popis předmětu aukce: 

Předmětem aukce je jedinečné rodinné sídlo situované v klidné lokalitě nedaleko Mladé Boleslavi. 

Nemovitost byla kolaudována v roce 2002, obytná plocha je 240 m2, dvougaráž s dílnou 78 m2 obytný 

sklep 80 m2 a půda 200 m2 s možností vestavby a dalšího využití. Dům se nachází na pozemcích o 

celkové ploše 2 507 m2. Zahrada domu oplocena, vzrostlá zeleň v parkové úpravě, zapuštěný bazén. 

Klient přenechá dům s většinou stávajícího vybavení a nábytku, bude tedy zařízen k okamžitému 

nastěhování. Nemovitost je provedena i zařízena s důrazem na kvalitu a individualitu.  

 

Půdorysně je dům členěn do 3 křídel. Dominantou společenské části přízemí je obývací pokoj 46,6 m2 

s otevřeným podhledem, bohatým prosvětlením (impozantní okno zasazené do štítové stěny je 

výškově protaženo do podkrovní části domu) a krbem s obložením z přírodního kamene. Navazující 

pracovna 10,4 m2 tvoří oddělitelný prostor a stejně jako kuchyň s jídelnou 34,8 m2 a zimní zahrada 

3,9 m2 umožňují vstup na zahradu prostřednictvím francouzských oken. Z kuchyně je přístup do spíže 

a prádelny (6 m2 a 9 m2). Pomyslným středem dispozice je hala 25,8 m2, která je spojena s předsíní 

6,1 m2 a šatnou se skladem (4,0 m2 a 2,7 m2). Z haly je přístup do obytné části s centrální chodbou 

11,9 m2. Obytná část je tvořena 4 ložnicemi (14,7 m2, 13,1 m2, 12,9m2 a 11,6 m2). Prostorná šatna 

disponuje plochou 7 m2. K dispozici jsou 2 koupelny (11,5 m2 a 4 m2) a WC (3,5 m2 a 2,5 m2). Třetí 

křídlo domu je stavebně v úrovni 1. NP odděleno (spojeno společnou půdou) a poskytuje garáž pro 2 

auta (49,6 m2) a sklad s dílnou (celkem 16,5 m2). Suterén poskytuje jak prostory pro sport (herna 36 

m2) tak i společenskou místnost 18 m2, která umožňuje oddělené klubové posezení. Technické zázemí 

se pak skládá z úpravny vody 13,4 m2, skladu 5,2m2 a chodby 6,7 m2.  

 

Dům připojen na elektřinu, vlastní studna, úpravna vody a lokální ČOV, plyn na hranici pozemku. V 

místě je základní občanská vybavenost – obchod, pohostinství, sportovní areál (2 fotbalová hřiště, 

tenisový kurt, hřiště s umělým povrchem), dětské hřiště. Autobusová doprava. 

 

Stavebně technické Informace: plastová okna HOCO (zlatý dub) s venkovními el. roletami, vnitřní 

dveře (včetně sklepa) SAPELI (Olše) + vitráže, podlahové topení Devi - chytrý termostat v každé 

místnosti, ozvučení ve stropech (repro) v celém přízemí, litinová krbová vložka Jotul 20 kW, 

kuchyňská deska + parapety z přírodního kamene, centrální vysavač BEAM včetně sklepa a garáže, 

osvětlené vypínače Impuls, studna - vlastní vrt 35 m s velice vydatným pramenem, úpravna a filtrace 

vody, vlastní ČOV - TOPOL WATER, parkovací plocha + chodníky ze zámkové dlažby 300 m2, venkovní 

bazén 5 x 10 m s pískovou filtrací, venkovní led osvětlení - 50 lamp, dvoje garážová vrata s dálkovým 

ovládáním, vjezdová dvoukřídlá brána dálkově ovládaná, domácí videotelefon, zdivo Porotherm, 

strojní omítky a lité betony MAXIT, venkovní i vnitřní struktury + sádrové omítky MAXIT, střecha 

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


BRAMAC, okapy a hromosvody měď, dřevěný altán, zahradní domek, pergola 35 m2 s grilem, 

zastřešený výběh pro psa, rozlehlá půda 200 m2 (využívaná jako sklad, umožňuje vestavbu dalších 

místností), podzemní retenční nádrž na dešťovou vodu 10 m3, drenáže na celém pozemku, příprava 

pro závlahu HUNTER, oplocení 200 m - z toho 160 m žlutý betonový KB blok v kombinaci se dřevem 

na železo-betonovém základě hlubokém 1 m. 

 

Souřadnice GPS: 50.3161969N, 14.9730461E 

 

Termín prohlídky: Prohlídku nemovitosti je možná zajistit po předchozím telefonické 

domluvě.  

 

Pro objednání se na prohlídce volejte: 608 889 392 

 

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

za poskytnutý úvěr, 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.  

 


