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AUKČNÍ VYHLÁŠKA 
Č. j: 138/17 
 

Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání elektronické aukce.  
 
Organizátor: 
Dražbyprost s.r.o., IČ: 28741552, Mírové náměstí 2, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupená Janem Proškem, jednatelem 
 
Navrhovatel: Mgr. Ing. Gabriela Burzová, IČ:  70339791, insolvenční správce 
se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha, insolvenční správce dlužníka: Věra Feková, r.č. 506129/335, Štefánikova 459, 
407 47 Varnsdorf 
 
Vlastník předmětu aukce: 
Věra Feková, r.č. 506129/335, poslední trvalý pobyt Štefánikova 459, 407 47  Varnsdorf 
 
Způsob elektronické aukce:  
Elektronická aukce bude provedena dle Provozního řádu Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o. na 
www.drazbyprost.cz. 
V Provozním řádu Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o. je podrobně popsán způsob registrace 
a provedení aukce. 
 
Čas zahájení a ukončení elektronické aukce: 
Aukce bude zahájena dne 13. prosince 2017 v 16:15 hodin na www.drazbyprost.cz. Číslo jednací aukce: 138/17. Aukce bude 
ukončena dne 13. prosince 2017 v 16:45 hodin. 
 
Označení předmětu aukce: 

 podíl o velikosti 5/6 na nemovitostech: 

- pozemek parc.č. 179- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Varnsdorf, č. p. 459, rodinný dům, stavba stojí na 

pozemku parc.č. 179 

- pozemek parc.č.180- zahrada 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví 

č. 658 pro katastrální území Varnsdorf. 

 
Popis předmětu dražby: 
Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a je zde 
vybudováno obytné podkroví. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce cca 1900. Typově se 
jedná o venkovský dům- podstávkový. Základy jsou kamenné, smíšené, konstrukce objektu je smíšená (z části roubená, z části 
zděná), tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří z části živičná 
lepenka (kanadský šindel), z části původní břidlice a z části krytiny různé. Klempířské prvky jsou provedeny z jedné strany z 
pozinkovaného plechu a jsou doplněny svody z plastových trubek. Vnější omítky objektu: vápenocementové u zděné části, 
někde chybí a zateplení pláště není provedeno. 
Objekt je dispozičně řešen jako 5+kk. V domě se nachází přízemí kuchyňský kout s obývacím pokojem o výměře 24,00 m2, 
pokoj o výměře 10,50 m2, koupelna s WC o výměře 5,50 m2, komora o výměře 5,50 m2, předsíň o výměře 8,50 m2 a zádveří o 
výměře 3,00 m2 a sklad o výměře 24,00 m2. V podkroví pokoj o výměře 12,00 m2, pokoj o výměře 9,80 m2, ostatní prostor o 
výměře 20,00 m2 a chodba o výměře 6,00 m2. Podlahová plocha činí 128,80 m2. 
Vnitřní úprava stěn: obložení všeho druhu (sololit, polystyren, různé desky, v 1. NP na zděných částech štuky. Okna jsou ve 
dvou případech plastová s dvojsklem ostatní pak dřevěná jednoduchá či špaletová, příslušenství oken chybí. Obytné prostory 
jsou orientovány na jih, jihovýchod, jihozápad. V koupelně je klasická vana a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou 
dřevěné plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou jednoduché interiérové prosklené. V kuchyni 
se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry. 
V obytných místnostech je podlaha řešena: koberce, lino, v kuchyni je položeno lino, v koupelně je podlaha řešena: cementový 
potěr, lino a v chodbě jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr. 
V rodinném domě se nenachází další vybavení. 
Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je 
vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je připojen. Řešení vytápění v domě: plynové 
WAW (1 ks) a lokální kamna na tuhá paliva. Topná tělesa nejsou součástí objektu. V domě je instalován elektrický průtokový 
ohřívač na ohřev vody. 
Objekt má původní stěny, jedna polovina střechy je v dezolátním stavu a do objektu tak dlouhodobě zatéká, okna jsou 
zastaralá, podlahy v objektu jsou podstandardního provedení, vybavení objektu je podstandardní a rozvody v objektu jsou 
minimální a jsou podstandardní. Stav rodinného domu je špatný a je nutná rekonstrukce. 
Na pozemku, 800 m2, jsou okrasné dřeviny v podobě rododendronů a pozemek je oplocen dřevěným plotem. Sklon pozemku je 
mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. 
Součástí jsou tyto venkovní stavby: kůlna. 
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 4957-1314/2017  znaleckého deníku. 
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval XP invest, s.r.o. 
 
Podrobnější informace získáte u společnosti Dražbyprost s.r.o. www.drazbyprost.cz tel.: 475205385, 732717020, e-mail: 
k.stupka@drazbyprost.cz.  
Prohlídka předmětu aukce: 12.prosince 2017 v 9:30 hodin, místo prohlídky je stanoveno před objektem aukce. 
 
 
Cena předmětu aukce: 
Cena předmětu aukce byla stanovena na 320 000,- Kč  
Nejnižší podání činí 320 000,- Kč 
Minimální příhoz byl stanoven na částku 5 000,- Kč.  
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Aukční jistota byla stanovena na částku 48 400,- Kč  
Aukční jistota slouží k úhradě odměny organizátora a nákladů aukce, které hradí vítěz aukce, musí být uhrazena před 
zahájením aukce: 
bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet organizátora č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem aukce je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba 
– IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č. j. uvedené v této vyhlášce (138/17). Dokladem o složení aukční jistoty je pokladní 
stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši aukční jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše 
uvedeného účtu. 
 
Aukční jistota se nezapočítává do ceny dosažené v aukci. 
  
Účastníkům aukce, kteří se nestanou vítězi aukce a složili aukční jistotu na účet organizátora, se vrací aukční jistota bankovním 
převodem na účet, z kterého organizátor jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů ode dne konání aukce. V případě vkladu 
hotovosti na účet bude vrácena jistota na účet uvedený v registraci účastníka aukce. 
 
Vítěz aukce je povinen provést doplatek kupní ceny dosažené v aukci bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet 
organizátora, č.ú. 2106778995/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol: v případě, 
že účastníkem aukce je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte č. j. uvedené v této 
vyhlášce (138/17), a to do 35 dnů od skončení aukce. 
 
Cenu dosaženou v aukci nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, platební kartou, šekem je nepřípustná. 
 
Uhradí-li vítěz aukce cenu dosaženou v aukci v termínu splatnosti, bude do 35 dnů od připsání této částky na účet navrhovatele 
navrhovatelem vyzván k uzavření Kupní smlouvy na předmět aukce dle ust. § 2079 a násl.zák. č. 89/2012, Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen “ObčZ). Obsahem Kupní smlouvy bude ujednání dle ust. § 1918 ObčZ, že Vítěz aukce jako 
kupující kupuje Předmět aukce, jak stojí a leží, ve stavu, v jakém se nachází. V Kupní smlouvě bude navrhovatel uveden jako 
prodávající a vítěz aukce jako kupující, cena dosažená aukcí předmětu jako kupní cena. 
V případě, že vítěz aukce neuhradí cenu dosaženou v aukci do termínu splatnosti, navrhovatel nemá povinnost podepsat Kupní 
smlouvu. 
V případě, že vítěz aukce neuhradí cenu dosaženou v aukci do termínu splatnosti, organizátor použije aukční jistotu k úhradě 
své odměny a nákladů vynaložených na aukci, zbývající část složené jistiny bude jako smluvní pokuta zaslána navrhovateli. 
 
V případě, že nabídnutá kupní cena se bude jevit jako nedostatečná, navrhovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s vítězem 
aukce kupní smlouvu. V tomto případě bude vítězi aukce vrácena aukční jistota v plné výši. O této skutečnosti bude 
vítěz aukce informován organizátorem. 
 
Předmět aukce předá vítězi aukce organizátor na základě předávacího protokolu. Termín předání předmětu aukce určí 
organizátor. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese kupující. Po předání vystaví organizátor 
daňový doklad, do kterého se započítávají tyto položky: 
- Cestovné  - sazba 7,00 Kč/Km  
- Čas makléře - sazba 500,00 Kč za každou započatou hodinu  
- K uvedeným sazbám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů 
 
Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z jejího navrhovatele na vítěze aukce dnem předání předmětu aukce, týž den 
přechází na vítěze aukce odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce. 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, 14.11.2017                                     
 
 
 
 
            
Organizátor    
 


