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DODATEK č. 1 
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY 

PPrrooddeejj  ppooddíílluu  55//3311  nnaa  bbyyttoovvéémm  ddoomměě  

vv  oobbccii  NNeeččttiinnyy  
č. j: 855/2015-A 

 

Bod 1.  
Původní dražba byla vyhlášena na termín 9. března 2016 – dražba se v tomto termínu 
nekonala. Překážky dražby pominuly a dražebníkovi tak nic nebrání v pokračování dražby. 
 
Tímto ”Dodatkem dražební vyhlášky” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1771 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v novém termínu. Dražba není prováděna dle 
zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Den konání 
elektronické dražby se stanovuje na 18. ledna 2018, na webové adrese 
www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby bude v 11:20 hod. (Podrobnosti níže) 
 

Bod 2. 
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:  
Podíl 5/31 na nemovitosti: 

 Budova Nečtiny, č.p. 194    bydlení stojící na st. parcele č. 247, LV 60000   
zapsané na LV č. 550, pro k.ú. Nečtiny, obec Nečtiny, okres Plzeň-sever, u Katastrálního 
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice. 
 

Předmět dražby zpeněžuje insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele. 
 

Popis předmětu dražby: 
Jedná se o podíl 5/31 na volně stojícím, nepodsklepeném bytovém domě se 3.NP v 
obci Nečtiny, okres Plzeň-sever. S vlastnictvím podílu 5/31 je spojeno právo užívání 
bytu o velkosti 3+1 v 1. nadzemním podlaží. Celková podlahová plocha bytu s 
příslušenstvím činí 74,36 m2. 
 

Obec Nečtiny leží ve vzdálenosti 25 km západně od Kralovic a 33 km severozápadně od 
Plzně. V obci Nečtiny jsou pouze základní prodejny a částečné služby. Je zde základní 
škola, pension, restaurace, obecní úřad, hřiště a autobusová zastávka. Dopravní spojení je 
pouze autobusem s omezenou frekvencí linek. Další vybavenost a úřady, včetně úřadu 3. 
stupně jsou v Kralovicích, které tvoří přirozené centrum Severního Plzeňska. V obci jsou 
veřejné rozvody elektriky, vody a kanalizace ukončené obecní ČOV. Rozvod zemního plynu 
v obci není. Předmětný bytový dům je situován na východním okraji obce na pozemku jiného 
vlastníka parcelního čísla st. 247 v katastrálním území Nečtiny, obec Nečtiny. Pozemek je ve 
vlastnictví České Republiky. Přístup a příjezd je po zpevněné komunikaci II-201 na pozemku 
p.č. 1279/16, ostatní plocha, silnice ve vlastnictví Plzeňského kraje a dále přes pozemek p.č. 
st. 247 ve vlastnictví ČR.    
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Jedná se o volně stojící, nepodsklepený bytový dům se 3.NP. Přízemí domu je využito jako 
technické podlaží se sklepy, prádelnou a kočárkárnou. V domě je 7 bytů, z toho 5 bytů o 
velikosti 3+1 a 2 byty o velikosti 1+1. S vlastnictvím podílu 5/31 je spojeno právo užívání bytu 
o velkosti 3+1 v 1. nadzemním podlaží. Celková podlahová plocha bytu s příslušenstvím činí 
74,36 m2, včetně dvou sklepů. Příslušenstvím bytového domu jsou pouze přípojky 
inženýrských sítí a okapový chodník. Základy domu tvoří betonové pasy, do základové spáry 
zatéká srážková voda z dešťových svodů a to zejména na jižním štítu. Dešťová voda není 
odvedena mimo dům. Hydroizolace je dožita. Důsledkem tohoto jsou plísně v rohovém pokoji 
předmětného bytu. Svislé obvodové a nosné zdivo je cihelné o tloušťce 37,5 cm. Zdivo 
nevyhovuje současným tepelným normám. Stropy jsou panelové ze železobetonu s 
omítaným podhledem. Střecha je sedlová pokryta vlnitým eternitem velké šablony. Okraj 
střechy je děravý a zatéká do něj srážková voda. Půdní prostor je o výšce 2,20 m a je 
neudržovaný. Venkovní omítky jsou břízolitové, ale pod římsou uličního průčelí jsou 
opadané. Sokl je bez venkovního obkladu. Vnitřní omítky jsou původní štukové. Schody jsou 
železobetonové monolitické s běžným povrchem. Okna jsou dřevěná zdvojená. Podlahy jsou 
dožité, v kuchyni je PVC poškozené. V pokojích jsou parkety a koberec. V koupelně je 
keramická dlažba. Vytápění je etážové - špatně navržené, nefunkční a dožité, kotel je 
zastaralý. Napojení kotle je do komína, který pravděpodobně nemá revizi, a který je také 
dožitý. Tuhá paliva jsou uskladněna ve sklepě. Byt má vnitřní rozvod studené a teplé vody. 
Teplá voda je připravována v elektrickém bojleru. Rozvod vody pro ostatní byty je částečně 
veden přes předsíň předmětného bytu. Splašková kanalizace nemá odvod fekálních pachů 
odvětrávacím potrubí vyvedeným nad střešní rovinu. Dům nemá odvodnění dešťových 
svodů. Vnitřní rozvod elektriky je 220 i 380 V. Elektrika je dožita. Sociální zařízení je tvořeno 
podstandardním bytovým jádrem. Koupelna obsahuje vanu a umyvadlo. WC je samostatné a 
je se splachovacím záchodem. Kuchyňské vybavení tvoří běžný plynový sporák.  
 

Stáří domu je 52 roků. Dům nemá správu a jakékoli vedení. Dům není udržovaný. Dům je ve 
špatném technickém stavu, když jsou dožity všechny konstrukční prvky krátkodobé životnosti 
ale i konstrukční prvky dlouhodobé životnosti, kterými jsou římsa a fasáda. Oprýskané jsou 
nátěry stěn, oken, dveří a klempířských konstrukcí. Dům je hygienicky závadný. Vstup do 
domu je nebezpečný, do betonové římsy zatéká srážková voda ze střechy a následně z 
dožitých dešťových žlabů. Omítka římsy je již opadaná. Nyní je nastartována koroze výztuže 
a bude následovat destrukce tohoto konstrukčního prvku.   
 

Dispoziční řešení:  
Obývací pokoj 19,13m2, pokoj 12,17m2, pokoj 8,90m2, kuchyň 12,19m2, předsíň 9,57m2, 
koupelna 2,17m2, WC 0,95m2, komora 3,38m2, sklep 1,33m2, sklep 4,57m2.  
 

Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., 
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz, 
případně při prohlídkách. 
 

Na předmětu dražby váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení 
č.j. KSPL 29 INS 16622/2013 – A – 27 ze dne 17. prosince 2013, zanikají. 
 

Bod 4. 
Cena předmětu dražby: 
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal 
soudní znalec Ing. František Klokočík, Horní Hradiště 43, 331 01 Plasy, jmenovaný 
rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 24.10.2003 č.j. Spr 1111/03 pro základní obor 
ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne 27.10.2015 posudek s 
číslem 0272-019/2015 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na 
150.000,- Kč. 

 

Bod 5. 
Místo konání dražby: 
Místem konání dražby je výhradně elektronický portál společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s.  
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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=6792 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 855/2015-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 75 000,- Kč 
Vyvolávací cena je 150 000,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10 000,- Kč. 
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých. 
 

Zahájení dražby bude dne 18.01.2018 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              18. prosince 2017 ve 12:30 hod. 
2. termín dne             4. ledna 2018 ve 13:00 hod. 
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. 

 
Bod 7. 

Dražební jistota byla stanovena na částku 51 000,- 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: 
6792 (ID dražby). Do zprávy pro příjemce uveďte datum konání dražby. Dražební 

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

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 
vypracuje a 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 je dle novely zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (zákon č. 
254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí) kupující. 
 

 

V Praze, dne 23. listopadu 2017           
 
      
 

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 

 

………………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec  
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