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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 

o provedení elektronické dražby 

Prodej rodinného domu v obci 

Varnsdorf, část Studánka 
 

č. j: 544/2016-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 3. dubna 2017, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby bude 
v 11:20 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: 29135419 
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 torzo vyhořelého rodinného domu s 1.NP a podkrovím v obci Varnsdorf, část 
obce Studánka, okres Děčín. 
 

Město Varnsdorf je po Děčínu druhým největším městem okresu. Nachází se v jižní části 
Šluknovského výběžku a jeho katastrální území ze tří stran sousedí se SRN. Varnsdorfem 
prochází státní silnice II. třídy č. 264 a 265 s napojením na státní silnici I. třídy č. 9, která 
spojuje Českou Lípu s hraničním přechodem do SRN Jiříkov - Neugersdorf. V místě je 
autobusová MHD, nejbližší zastávka je ve vzdálenosti cca 1,3 km. Železniční stanice je v místě 
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a je vzdálená od centra přibližně 1,5 km. Ve Varnsdorfu je zastoupena kompletní občanská 
vybavenost. Jsou zde základní, mateřské a střední školy, restaurace, kino, knihovna, divadlo, 
banky. Varnsdorf je od 1.1.2003 obcí s rozšířenou působností. 
 
Předmětné pozemky a stavba se nacházejí na jižním okraji zastavěné části katastrálního 
území Studánka u Rumburku, přibližně 5 km západně od centra Varnsdorfu. Přístup k 
pozemkům a k rodinnému domu č.p. 543 je od severu z místní komunikace se zpevněným 
povrchem. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a rekreační objekty. Nejbližší autobusová 
zastávka je vzdálena přibližně 1,3 km. V okolí není dostupná občanská vybavenost města, 
parkování je možné na pozemku u domu. V místě je dostupná elektřina, v dosahu není 
vodovod, kanalizace a plynovod. Podle platného územního plánu jsou předmětné pozemky 
vymezeny v plochách pro nízkopodlažní bytovou zástavbu. 
 
Rodinný dům je samostatně stojící stavba situovaná na pozemku čís. parcely 773/9, k.ú. 
Studánka u Rumburku. Popis vychází z původního stavu podle dostupných údajů. Stavba 
rodinného domu je přízemní, nepodsklepená, s podkrovím, půdorysu ve tvaru písmene T. 
Vnitřní dispozice domu je tvořena jedním bytem o velikosti 1+4 s příslušenstvím, byt sestává 
z následujících místností: 
1.NP (přízemí) – vstup, šatna, koupelna, hala se schodištěm do podkroví, kuchyně s jídelnou, 
obývací pokoj, WC, garáž 
2.NP (podkroví) – chodba, 3 pokoje, 2 šatny, 2 koupelny s WC, půdní prostor. 
 
Konstrukční řešení a vybavení: 
Popis vychází z původního stavu podle dostupných údajů. 
Jde o stavbu s konstrukčním systémem na bázi dřeva a dřevní hmoty, se založením zřejmě 
na základových pasech a desce, obvodové stěny jsou sendvičové s nosnou částí, tepelnými 
izolacemi, vnitřním povrchem omítaným nebo obkládaným sádrokartonovými deskami, vnější 
povrch je omítaný, z části je tvořen dřevěnými prvky, střecha je sedlová s valbičkami ve štítech, 
krytina je z betonových tašek, klempířské prvky z měděného plechu, schodiště do podkroví je 
kovové konstrukce s dřevěnými stupni, podlahy jsou dřevěné plovoucí, dlažby jsou keramické, 
okna jsou dřevěná typu EURO, v přízemí opatřená okenicemi, dveře dřevěné náplňové do 
obkládaných zárubní. Dům má vnitřní instalaci elektrického proudu o napětí 380/220 V, vody 
vč. teplé, kanalizace, topení je teplovzdušné s rekuperací a tepelným čerpadlem, podlahové 
elektrické, příprava teplé vody v elektrickém zásobníkovém ohřívači, kuchyně je vybavena 
kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči v nadstandardním provedení, koupelny a záchody 
jsou vybaveny zařizovacími předměty ve vyšším standardu, v domě je funkční krb, vestavěné 
skříňové sestavy, centrální vysavač, elektronické zabezpečovací zařízení včetně kamerového 
systému, v hlavním pokoji vedle krbu je sloup ze skleněných prvků plnící zřejmě dekorativní 
funkci. 
 
Stáří a stavební stav: 
Popis podle zjištění na místě. 
Stavba rodinného domu včetně příslušenství byla kolaudována v roce 2008, její stáří je tedy 9 
let. Podle dostupných údajů byl v rodinném domě dne 30.8.2016 úmyslně založen požár, jehož 
následkem bylo rozsáhlé poškození stavby. Podle zjištění při prohlídce na místě dne 
6.12.2016 byla požárem zničena střešní i stropní konstrukce, byly zničeny nebo vážně 
narušeny svislé nosné konstrukce, znehodnoceno bylo veškeré vnitřní vybavení stavby, a to 
nejen hořením, ale i vodou při hašení požáru. Po vyhodnocení současného stavu stavby 
pokládáme stavbu za nenávratně znehodnocenou, bez jakékoli možnosti využití a její 
případnou rekonstrukci za naprosto neekonomickou a nákladově převažující novou výstavbu. 
Stavba rodinného domu je za této situace zátěží zastavěného pozemku a pro jeho další využití 
je třeba stavbu odstranit. 
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Další stavby v příslušenství: 
Příslušenství rodinného domu a pozemků tvoří poměrně rozsáhlý soubor staveb. Jde o 
vedlejší stavbu přístřešku pro odstavení automobilu, vrtanou studnu s čerpadlem (zdroj pitné 
vody), přípojku vody ze studny do domu, čistírnu odpadních vod, přípojku kanalizace k čistírně 
odpadních vod, přípojku el. proudu, zpevněné plochy parkoviště a terasy u domu, oplocení, 
opěrné zídky a venkovní schody, rozvod pro automatické zavlažování trávníku apod. Uvedené 
venkovní úpravy, až na odcizená vjezdová vrata v oplocení, nebyly v době prohlídky zjevně 
poškozeny a lze předpokládat možnost jejich dalšího využití. 
 
Pozemky: 
K nemovitostem náleží pozemky evidované na listu vlastnictví č. 328 pro k.ú. Studánka u 
Rumburku a obec Varnsdorf, a to pozemek čís. parcely 773/6 (trvalý travní porost), čís. parcely 
773/8 (trvalý travní porost) a čís. parcely 773/9 (zastavěná plocha a nádvoří) na němž stojí 
stavba: Studánka, č.p. 543, rodinný dům. Pozemky čís. parcel 773/6 a 773/8 jsou mírně svažité 
k jihozápadu, částečně rovinné konfigurace, s několika terénními vlnami, a jsou užívány jako 
zahrada ve funkčním celku se zastavěným pozemkem čís. parcely 773/9 a rodinným domem 
č.p. 543, na části pozemku čís. parcely 773/8 je parkoviště pro osobní automobily navazující 
na příjezdní komunikaci. Pozemky jsou oplocené a tvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou 
přístupné z veřejné místní komunikace ve vlastnictví Města Varnsdorf. V místě není možnost 
napojení na rozvodné sítě pitné vody a kanalizace, v příslušenství domu je vlastní studna jako 
zdroj pitné vody a vlastní systém odkanalizování s čistírnou odpadních vod.   
 

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 
znalecký ústav ENI CONSULT spol. s r.o., Chomutovská 2233, 434 01 Most, zapsaný 
Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.1.1999 pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu 
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem 
znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku  a vypracoval dne 20.01.2017 
posudek s číslem 4/7754/2017 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na 
1 100 000,- 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: 
 

 do příkazového řádku internetového prohlížeče zadáte adresu dražby: 

http://www.eurodrazby.cz/drazby/detail-drazby.jsp?id=7887 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 544/2016-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 

http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
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------------------------------ 
 

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 550 000,- Kč 
Vyvolávací cena je 1 100 000,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50 000,- Kč. 
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých. 
 

Zahájení dražby bude dne 03.04.2017 v 11:20 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            13. března 2017 ve 13:00 hod. 
2. termín dne         22. března 2017 v 10:15 hod. 
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.  
 

Bod 7. 
Dražební jistota byla stanovena na částku 75 000,- 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: 
7887 (ID dražby). Do zprávy pro příjemce uveďte datum konání dražby. Dražební 
jistota je uhrazena v okamžiku připsání částky na účet dražebníka. Podrobnosti o platbě 
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. 
 

http://www.eurodrazby.cz/
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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 8. února 2017     
 
  
      

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec  
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