
VYHLÁŠKA-PRAVIDLA AUKCE 
 Aukce číslo:  2019142     

 

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: prodej v rámci insolvenčního řízení, Insolvenční řízení, č.j.: 
KSPH 71 INS 16886 / 2018 

 

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: 

 
vše v katastrálním území Stříbrná Skalice a obci Stříbrná Skalice na listu vlastnictví číslo 2613 

Porovnávací cena předmětu aukce:  1.900.000 Kč         

 

Nejnižší podání (vyvolávací cena):   1.500.000 Kč 

Minimální příhoz: 20.000 Kč 

Aukční jistota: 95.000 Kč (v případě stanovení vítězné nabídky je odměnou aukční 

společnosti) 

Údaje pro zaplacení aukční jistoty: aukční jistotu uhraďte převodem na  

č.ú.: 2900866618 / 2010 (Fio banka, a.s.) – nejdéle 1hod před začátkem aukce 

Variabilní symbol:     2019142          

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

 

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

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

(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 a není součástí 

kupní ceny.  



 

Termín konání aukce -  začátek:25.6.2019 od 13:00hod konec:25.6.2019 do 13:30hod 

Adresa konání: www.s-drazby.cz 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy:  40 dnů ode dne poskytnutí souhlasu zajištěného věřitele 

nebo věřitelského výboru případně soudu či jiné oprávněné osoby - viz níže (dále též lhůta) 

Lhůta pro zaplacení celé kupní ceny: 45 dnů ode dne poskytnutí souhlasu zajištěného věřitele 

nebo věřitelského výboru případně soudu či jiné oprávněné osoby - viz níže (dále též lhůta) (lze 

využít bankovní financování – pokud má toto kupující předjednáno s příslušným financujícím 

subjektem) 

 

Popis předmětu aukce: Prodej řadového rodinného domu o užitné ploše 141m2 s dispozicí 4+kk, 

Stříbrná Skalice, okres Praha-Východ. Dům má 2 nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Objekt 

je zděné konstrukce (tvárnice), stropy jsou betonové montované. Tvar střechy je rovný, střešní krytina 

je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a 

zateplení pláště není provedeno. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, jihozápad. 

Vnitřní omítky jsou štukové, 1 pokoj je obložen polystyrenovými deskami. Jsou zde instalována 

dřevěná jednoduchá okna. Zárubně dveří jsou ocelové. V koupelně se nachází klasická vana, 

umyvadlo, WC je 2x a je vybaveno klasickou toaletou. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez 

vestavěných spotřebičů. Podlahy jsou řešeny: keramická dlažba, koberce, lino. V domě je zavedena 

elektřina, zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do jímky (přípojka kanalizace 

dostupná v ulici) a zemní plyn není zaveden. Řešení vytápění v domě: kotel na tuhá paliva, kamna. V 

domě je pro ohřev vody využíván bojler. Objekt je postaven na západním okraji obce a charakter okolí 

odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší 

vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V okolí je částečná vybavenost z hlediska 

sportovního vyžití, v obci je pobočka České pošty. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví 

ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde 

zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů. Objekt 

se prodává formou elektronické aukce. Aukce je dobrovolná, přihlášení a průběh aukce zvládnete 

hravě od svého počítače. Prodej je v rámci insolvenčního řízení, převod nemovitosti a zaplacení celé 

kupní ceny podléhá Vyhlášce – pravidlům aukce. Aukční jistota je vratná všem v plné výši do 7 

pracovních dnů od ukončení aukce, kromě vítěze aukce. Vítězi aukce se aukční jistota zúčtuje jako 

odměna dle Aukční vyhlášky – pravidel aukce. Hromadná prohlídka domu se uskuteční dne 

18.06.2019 od 14:00. V případě zájmu o prohlídku Vám doporučujeme se objednat na tel. čísle: 773 

756 886, paní Březinová. V případě, že se na prohlídku neobjedná žádný zájemce, prohlídka se konat 

nebude. Aukce proběhne dne 25.06.2019 

 

 

Závady váznoucí na předmětu aukce, které zaniknou při prodeji: zanikne v plném rozsahu 

 

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


 

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.  

Vítěz aukce je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán a má povinnost uzavřít kupní 

smlouvu a uhradit kupní cenu v penězích (korunách českých) ve Lhůtě pro odkoupení, která je 

uvedena v počtu dnů, jak je uvedeno na straně č. 1 na řádku "Lhůta pro odkoupení", a to 

počínaje ode dne poskytnutí souhlasu zajištěného věřitele nebo věřitelského výboru případně 

soudu či jiné oprávněné osoby - viz níže (dále též lhůta). Po marném uplynutí této lhůty, tedy 

neuhrazením kupní ceny a nepřistoupením k podpisu kupní smlouvy v této lhůtě, ztrácí vítěz 

aukce nárok na koupi předmětu aukce. Jiná forma plnění mimo peněz není přípustná, pokud se 

na ní Vyhlašovatel a Dražitel nedohodnou. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout způsob plnění, 

který by byl nestandardním anebo by generoval riziko neuhrazení celé nabídnuté kupní ceny. V 

takovém případě jsou vítěz i vyhlašovatel povinni využít jiná dostupná běžně používaná řešení 

pro úhradu kupní ceny. Pokud vítěz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu a uzavřít kupní 

smlouvu ve lhůtě, není vyhlašovatel vůči vítězi ničím nadále vázán a může nabídnout předmět 

aukce ke koupi jinému zájemci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít a to 

v případě, že pozbude právo s předmětem aukce nakládat, případně když nebude možné z 

výtěžku aukce případně z jiných důvodů uspokojit práva případných věřitelů. Vyhlašovatel si 

vyhrazuje právo kupní smlouvu neuzavřít a to zejména v případě, že mu nebude poskytnut 

souhlas zajištěného věřitele nebo věřitelského výboru případně soudu či jiné oprávněné osoby 

(dále též Souhlas). V případě neposkytnutí Souhlasu bude složená aukční jistota vítězi aukce bez 

zbytečného odkladu vrácena. 

 

 

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. Pokud vítěz aukce nebude schopen splnit svůj závazek uzavřít kupní smlouvu na 

předmět aukce, může být vyhlašovatelem aukce vyřazen. 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 případě této aukce se jedná o aukci dobrovolnou, kdy prodejní cena a nabídka určená jako 

vítězná podléhá schválení prodávajícího (podléhá schválení zajištěného věřitele). 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.  

 


