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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 

o provedení elektronické dražby 

Prodej rodinného domu v obci 

Varnsdorf, část Studánka 
 

č. j: 202/2016-A 
 

Bod 1.  
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1771 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dražba není prováděna dle zákona č. 26/2000 Sb., 
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Den konání elektronické dražby se 
stanovuje na 23. srpna 2016, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby bude 
v 10:00 hod. (Podrobnosti níže) 
 

Bod 2. 
Navrhovatel: 
Ing. Aleš Klaudy,  
se sídlem Děčín I., Masarykovo nám. 191/18, PSČ 405 02, 
ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSUL 74 INS 151/2015-A-13, 
ze dne 23. dubna 2015 insolvenčním správcem dlužníka: 
Mgr. Vojtěch Nagy, nar. 04.01.1962, IČO: 02438950, bytem Studánka 543, 407 52 Varnsdorf 
 
 

Dražebník: 
EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 25023217 
Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice 
zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci) 
tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz,  
www.eurodrazby.cz 
 

Bod 3. 
Označení předmětu dražby: 
Věci nemovité 

 parcela č. 773/6  o výměře 2327 m2 trvalý travní porost 

 parcela č. 773/8  o výměře 834 m2 trvalý travní porost 

 parcela č. 773/9  o výměře 175 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
Na pozemku stojí stavba: Studánka, č.p. 543, rod.dům 

 Budova Studánka, č.p. 543 rod.dům stojící na parcele č. 773/9   
zapsané na LV č. 328, pro k.ú. Studánka u Rumburku, obec Varnsdorf, část obce Studánka, 
okres Děčín, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. 
 
Předmět dražby zpeněžuje insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele. 
 

Popis předmětu dražby: 
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a podkrovím v obci Varnsdorf, část 
obce Studánka, okres Děčín. 
 

Dům je postaven v odloučené osadě Studánka cca 4km od města Varnsdorf, kde je dostatečná 
občanská a technická vybavenost. Ve vlastní osadě není žádná občanská vybavenost, okresní 
město Děčín je dostupné busem 45 min. 
 

Dům je netypový, přízemní s obytným podkrovím do tvaru T. Střecha je sedlová, krytinu tvoří  
betonové tašky, obvodové stěny jsou dřevěné (sendvič) s vnějším zateplením. Strop je 
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dřevěný trámový s podhledem - sádrokartonem nebo s viditelnými trámy, schody jsou z nerez 
oceli s dřevěnými podstupnicemi. Okna jsou dřevěná euro, dveře jsou dřevěné náplňové do 
dřevěných obložek Sapelli, podlahy jsou plovoucí dřevěné a z keramické dlažby. Vytápění je 
teplovzdušné s rekuperací - tepelné čerpadlo (zemní kolektor) nebo el. dohřev nebo 
podlahové, ohřev TUV je el. boilerem. Kuchyň je s vestavěnými spotřebiči, nadstandardní 
vybavení, koupelna, sprchový kout, WC jsou nadstandardním vybavením. V domě je centrální 
vysavač, el. zabezpečení domu  (jako komplex, t.j. dveře a okna, venkovní prostory) včetně 
kamerového systému, krb, vestavěné skříně, obklady stěn v přízemí tvoří tvrzené dekorativní 
sklo a obklady travertinovým štípaným obkladem. Splašky jsou svedeny do domácí ČOV s 
přepadem do stávající vodoteče. Nemovitost je jako celek nadstandardního provedení a 
vybavení. 
 
Dispozice: 
1.NP - vstup, šatna, koupelna, hala se schodištěm, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, WC, 
garáž. 
Podkroví - chodba, 2 pokoje, pracovna, 2 šatny, 2 koupelny s WC, a půda. 
 
Dům byl postaven v roce 2008, jedná se o novostavbu ve stáří 8 let. Údržba domu je běžná. 
Oproti minulému stavu ze dne 8.10.2015 došlo k těmto změnám – byla demontována garážová 
vrata a podlahová krytina v podkroví. 
 
Příslušenství tvoří venkovní osvětlení, přístřešek pro auto, vrtaná studna, venkovní úpravy 
(přípojky vody, kanalizace, ČOV, celoplastová nádrž nad 5m3 na vodu, přípojky elektro, pilíř 
ve zdi oplocení, zahradní vodovod, betonová dlažba zámková – šedá, barevná, podezdívka z 
lomového kamene, římsa betonová - výška do 60 cm, plot dřevěný hobl. prken na ocel. 
sloupky, plot ze str. pl. potaženého pl. hmotou, ocel. sloupky do bet. patek, nátěr, vrata ocelová 
s dřevěnou výplní, elektrický pohon u vrátek a vrat, vrátka ocelová s dřevěnou výplní, vrátka 
ocelová s výplní z drátěného pletiva, vč. sloupků, plot dřevěný laťkový na dřev. nebo ocel. 
sloupky, podezdívka z lomového kamene, římsa betonová, výška do 60 cm, vrátka ocelová s 
dřevěnou výplní, jezírko betonové se svislými stěnami, hl. min. 50 cm, rigoly z lomového 
kamene, lávka z hranolů a fošen s podlahou a zábradlím, schodiště z lomového kamene do 
písku, opěrné zdi z lomového kamene, drenáž z trubek PVC 65 mm, automatické zavlažování). 
   
 

Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., 
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz, případně při 
prohlídkách. 
 

Na předmětu dražby váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení č.j. 
KSUL 74 INS 151/2015-A-13, ze dne 23. dubna 2015, zpeněžením zanikají. 
 

Bod 4. 
Cena předmětu dražby: 
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal 
soudní znalec Zdeněk Lukáš, Mánesova 697, 407 21 Česká Kamenice, jmenovaný Krajským 
soudem v Ústí nad Labem rozhodnutím Spr. 2714/77 ze dne 6. září 1977 pro základní obor 
ekonomika, pro odvětví ceny a odhady, special. nemovitosti a vypracoval dne 30.03.2016 
posudek s číslem 4408/2016 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na 
5 000 000,- Kč. 
 

Bod 5. 
Místo konání dražby: 
Místem konání dražby je výhradně elektronický portál společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s.  
Na internetové adrese www.eurodrazby.cz. Je na ní možné vstoupit tím že: 
 

http://www.eurodrazby.cz/


EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice 

IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 

Tel.: 800 900 490,  e-mail: info@eurodrazby.cz 

 

EURODRAŽBY.CZ 

a.s.  Aukční vyhláška 

 

3 

 do příkazového řádku internetového prohlížeče zadáte adresu dražby: 

http://www.eurodrazby.cz/drazby/detail-drazby.jsp?id=7381 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 202/2016-A této nemovitosti. 
 

Následně kliknete na záložku „Licitace“ 
 

Podmínky pro účast v elektronické dražbě: 

 registrace na webovém portálu www.eurodrazby.cz 

 uzavření smlouvy o uživatelském účtu 

 složení dražební jistoty 
------------------------------ 

 

Tato Dražba se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním 
vyvolávací ceny 
Dražba s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, u kterého nejdříve 
dochází ke snižování vyvolávací ceny, která je obvykle stejná jako odhadní. Licitátor postupně 
snižuje cenu až na minimální kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování, může účastník učinit 
nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku účastníci činí 
nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka 
předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět dražby za tuto cenu koupí. 
 

Minimální vyvolávací cena je 3 333 000,- Kč 
Vyvolávací cena je 5 000 000,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50 000,- Kč. 
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých. 
 

Zahájení dražby bude dne 23.08.2016 v 10:00 hod.  
 

Licitace bude trvat minimálně 20 minut. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních dvou 
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že 
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení licitace se posouvá o dvě minuty od okamžiku 
učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. 
Uplynou-li od posledního učiněného podání dvě minuty, aniž by bylo učiněno další podání má 
se za to, že dražitelé již nečiní podání a licitace končí. 
--------------------------------------------------------------- 
Čas na Vašem počítači a na dražebním portálu se může nepatrně lišit – nečekejte proto 
s podáním / nabídkou do poslední chvíle. 
 

Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v „Pravidla a průběh licitace“. Ke stažení 
jsou na kartě této dražby na webové adrese www.eurodrazby.cz 
 

Bod 6. 
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny: 
1. termín dne          11. července 2016 v 15:30 hod. 
2. termín dne         3. srpna 2016 ve 13:00 hod. 
3. termín dne       15. srpna 2016 v 10:00 hod. 
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. 
 

Bod 7. 
Dražební jistota byla stanovena na částku 150 000,- Kč a musí být uhrazena: 
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční 

banky a.s., variabilní symbol:rodné číslo (v případě, že účastníkem dražby je fyzická 
osoba) nebo IČ (v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba).Specifický symbol: 
7381 (ID dražby). Do zprávy pro příjemce uveďte datum konání dražby. Dražební 
jistota je uhrazena v okamžiku připsání částky na účet dražebníka. Podrobnosti o platbě 
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dražební jistoty včetně QR kódu naleznete v inzerátu této nemovitosti na internetové 
adrese www.eurodrazby.cz. V záložce „Základní informace“ klikněte na odkaz „Platba 
jistoty“. 

b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice (po 
předchozí domluvě), 

 

Vrácení dražební jistoty: 
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na účet, se vrací 
dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně 
na účet, který účastník uvedl v listině “Smlouva o uživatelském účtu”, a to do třech pracovních 
dnů ode dne konání dražby. Byla-li dražební jistota složena v hotovosti, vrátí dražebník 
účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez zbytečného 
odkladu po skončení dražby. 
 

Část nákladů Dražby hradí vydražitel a to ve výši dražební jistoty. Ke kupní ceně (ceně 
dosažené vydražením) se tak nezapočítává dražební jistota a kupní cenu (cenu dosaženou 
vydražením) musí vydražitel uhradit v plné výši. Pokud vydražitel neuhradí cenu dosaženou 
vydražením ve stanovené lhůtě, je dražba zmařena a dražební jistota složená vydražitelem se 
použije na náklady zmařené dražby. 

 

Po ukončení dražby bude do sedmi pracovních dnů uzavřena Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy kupní nebo Smlouva kupní, která je přílohou Této Dražební vyhlášky. Ke stažení je 
též na kartě této dražby na webové adrese www.eurodrazby.cz . 
 
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického k předmětu dražby podá 
kupující. 
 

Bod 8. 
Úhrada ceny dosažené vydražením: 

Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává dražební jistota. Cenu dosaženou vydražením 
musí vydražitel uhradit v plné výši a to v termínu uvedeném ve Smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy kupní nebo Smlouvě kupní. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle § 1 odst. 
1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, je kupující (viz Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy kupní). 
 

 

V Praze, dne 30. května 2016    
 
      

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec  
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