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INFORMACE K PRODEJI 
Prodej ½ rodinného domu v obci 

Jáchymov 
 

č. j: 195/2017-A 
 

Bod 1.  
Den konání elektronického prodeje formou licitace se stanovuje na 30. ledna 2018, na 
webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení licitace bude v 10:00 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 prodeje: 
Podíl ½ nemovitosti: 

 st. parcela č. 535 o výměře 217 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: Jáchymov, č.p. 358, bydlení  
Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  535 

 parcela č. 603  o výměře 192 m2 zahrada        
zapsané na LV č. 306, pro k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary, u Katastrálního 
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary 

 
Nemovitost je prodávána na základě pokynu zajištěného věřitele a z podnětu insolvenčního 
správce. 
 

Popis předmětu prodeje: 
Jedná se o podíl ½ na řadovém vnitřním rodinném domě se 2.NP v obci Jáchymov, 
okres Karlovy Vary.   
 

Jáchymov je lázeňské městečko na severozápadním okraji Západních Čech se základní 
infrastrukturou. Předmětný rodinný dům je situován v řadové zástavbě stávajících řadových 
rodinných domů a stojí na pozemku parcelního čísla st. 535 v katastrálním území Jáchymov. 
S rodinným domem je funkčně propojen pozemek druhu zahrada parcelního čísla 603. 
Pozemky jsou kompletně zasíťovány rozvodem elektrické energie, vodovodem, kanalizací a 
rozvodem zemního plynu. Všechny tyto přípojky jsou odstříhnuty, tedy nejsou v provozu. 
Přípojka plynu nebyla nikdy zřízena. Přístup a příjezd k rodinnému domu je z místní 
komunikace, ulice Palackého. Přístup k zadní části domu je z pozemku parcelního čísla 650/1, 
druhu ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, který je ve vlastnictví Města 
Jáchymov.    
 

Předmětný rodinný dům je řadový vnitřní s jižní orientaci uličního průčelí a severní orientaci 
zahrady. Rodinný dům obsahuje dvě nadzemní podlaží a pravděpodobně podkroví (ve střeše 
jsou zabudovány tři vikýře). Dům pravděpodobně nemá sklepy. Dům obsahuje jednu bytovou 
jednotku o velikosti 3+1. Dům je postavený ve zděném konstrukčním systému. Základním 
zdícím prvkem je břidlice. Stropy jsou určitě dřevěné trámové. Krov je dřevěný vázaný. 
Krytinou je ONDULINE nedbale položený a nedbale přikotvený. Klempířské konstrukce jsou z 
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pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou vápenné dvouvrstvé, vnitřní omítky jsou vápenné, 
štukové, vnitřní obklady jsou běžné keramické. Schody jsou betonové, dveře jsou náplňové, 
okna jsou dřevěná špaletová, podlahy jsou dřevěné, betonové a keramická dlažba. Vytápění 
je kamny tuhá paliva. Vnitřní rozvody vodovodu včetně zdroje teplé vody, kanalizace a elektriky 
jsou dožilé. Dožité jsou pravděpodobně i přípojky těchto inženýrských sítí. Dům nemá 
hromosvod. Rodinný dům nemá žádné příslušenství. Součástí rodinného domu je garáž s 
plechovými vraty. Dům byl postaven v již 19. století. V roce 1927 byla provedena první 
rekonstrukce domu. Dům je desítky roků neudržovaný. Dům přežil požár horní místnosti asi 
před třemi roky. Pravděpodobně jsou požárem zasaženy dřevěné podlahy a dřevěné trámové 
stropy. Všechny konstrukční prvky krátkodobé životnosti jsou dožity. Je to zejména klempířina 
střechy, kdy děravé dešťové žlaby neudrží srážkovou vodu, není dle normy proveden roh 
střechy kolem obou štítů. Střecha do zahrady dešťové žlaby nemá. Dožité jsou dřevěná 
špaletová okna do ulice i do zahrady a komínové těleso. Dožité budou pravděpodobně i vnitřní 
omítky, keramický obklad, keramická dlažba a vnitřní dveře. Dům je bez hydroizolace, spodní 
stavba i stavba 1. nadzemního podlaží je mokrá. Dům je bez údržby, není obývaný a 
obyvatelný.   
 

Dispoziční řešení  
1.NP: pokoj 12,88m2, chodba 14,21m2, koupelna 9,00m2, schodiště 3,99m2, komora 4,20m2, 
garáž 27,60m2.  
2.NP: obývací pokoj 29,14m2, pokoj 16,10m2, kuchyň 14,10m2, chodba se schodištěm do 
podkroví 6,86m2.    
 

Pozemky  
Pozemky parcelního čísla st. 535 a 603 v katastrálním území Jáchymov, obec Jáchymov jsou 
pozemky stavební. Jedná se o svažité pozemky. Pozemek je posetý nálety. Opěrná zeď mezi 
pozemky p.č. 603 a 609/1 se bortí a hrozí její zřícení. V ulici před domem vede rozvod 
elektrické energie, veřejný vodovod, kanalizace a rozvod zemního plynu.    
 

Pozn.: Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovitosti! 
 
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 
 

Na předmětu prodeje váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení 
č.j. Usnesením č.j. KSHK 45 INS 7007/2014-A-18, ze dne 21. května 2014 a KSHK 35 INS 
7010/2014-A-9, ze dne 9. září 2014, zpeněžením zanikají. 
 

 
Bod 4. 

Cena předmětu prodeje: 
Cena předmětu prodeje 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 11.12.2015 posudek s 
číslem 0277-24/2015 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na 200.000,- 
Kč. 
 

Bod 5. 
Místo konání prodeje: 
Místem konání prodeje 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 prodeje: 

http://www.eurodrazby.cz/drazby/detail-drazby.jsp?id=8294 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 195/2017-A této nemovitosti. 

http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
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Následně kliknete na záložku „Licitace“ 
 

Podmínky pro účast v elektronickém prodeji: 

 registrace na webovém portálu www.eurodrazby.cz 

 uzavření smlouvy o uživatelském účtu 

 složení jistoty 
------------------------------ 

 

Tento PRODEJ se bude konat s anglickým způsobem licitace 
Anglický prodej je způsob prodeje s licitací směrem nahoru. Účastníci činí podání (nabídky). 
Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší 
nabídku, si předmět prodeje za tuto cenu koupí. 
 

Vyvolávací cena je 40 000,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 5 000,- Kč. 
Účastníci prodeje činí svá podání v Korunách českých. 
 

Zahájení prodeje bude dne 30.01.2018 v 10:00 hod.  
 

Licitace bude trvat minimálně 20 minut. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních dvou 
minutách před stanoveným okamžikem ukončení prodeje 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 tohoto prodeje na webové adrese www.eurodrazby.cz 
 

Bod 6. 
Dražební jistota byla stanovena na částku 5 000,- Kč a musí být uhrazena: 
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční 

banky a.s., variabilní symbol: v případě, že účastníkem prodeje je fyzická osoba – datum 
narození, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den prodeje. Dražební 
jistota je uhrazena v okamžiku připsání částky na účet dražebníka. 

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

 

Vrácení dražební jistoty: 
Účastníkům prodeje, 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 prodeje. Byla-li dražební jistota složena v hotovosti, vrátí dražebník 
účastníkovi prodeje, který předmět prodeje nevydražil, složenou dražební jistotu bez 
zbytečného odkladu po skončení prodeje. 
 

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

Bod 7. 
Úhrada ceny dosažené vydražením: 

http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aukce
http://www.eurodrazby.cz/
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Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím prodeje, se nezapočítává na cenu 
dosaženou vydražením. Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit 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 16. ledna 2018 
           
      

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec  
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