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DDRRAAŽŽEEBBNNÍÍ  VVYYHHLLÁÁŠŠKKAA  
o provedení elektronické dražby 

PPrrooddeejj  rrooddiinnnnééhhoo  ddoommuu  vv  oobbccii  BBeenneeššoovv  
 

č. j: 234/2017-A,OA 
 

Bod 1.  
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání opakované 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 7. března 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: 

 st. parcela č. 53/2 o výměře 131 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba: Benešov, č.p. 94, bydlení  
Stavba stojí na pozemku p.č.: St.   53/2 

 parcela č. 1144/54 o výměře 31 m2 ostatní plocha        

 parcela č. 1520  o výměře 693 m2 zahrada        
zapsané na LV č. 19, pro k.ú. Benešov u Boskovic, obec Benešov, okres Blansko, u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice. 
 

Předmět dražby zpeněžuje insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele. 
 

Popis předmětu dražby: 
Jedná se o částečně podsklepený samostatně stojící rodinný dům s 1 NP a půdní 
vestavbou v obci Benešov, okres Blansko. 
 

Obec Benešov se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji cca 22 km severně od 
Blanska. Žije zde přibližně 650 obyvatel. Zhruba polovina katastru obce se nachází na území 
přírodního parku Řehořkovo Kořenecko, v němž leží i přírodní rezervace Pavlovské 
mokřady. Jimi protéká říčka Bělá, která pramení u osady Pavlov. V blízkosti obce, avšak již v 
katastrálním území Bukové, se nachází nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky. 
Předmětné nemovitosti leží v centrální části obce Benešov v lokalitě zastavěné starší 
obytnou zástavbou převážně izolovaných rodinných domů a bývalých zemědělských 
usedlostí. Příjezd je možný po místní zpevněné komunikaci.   
 
Samostatně stojící rodinný dům je jednopodlažní, částečně podsklepený s výškou stropu do 
1,7 m, s částečnou půdní vestavbou. V domě je jedna bytová jednotka vel. 5+1. Objekt byl 
vystavěn, dle sdělení vlastníka, v roce 1917, v roce 2007 byla provedena oprava střechy, v 
roce 2012 byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Dům je cca 5 let neobydlený, 
neudržovaný a zcela bez běžné údržby. Kromě hlavní stavby rodinného domu č.p. 94 nejsou 
v areálu další stavby, funkční celek doplňují venkovní úpravy (především přípojky 
inženýrských sítí, oplocení, zpevněné plochy). Součástí jsou i dva pozemky, které netvoří 
funkční celek. Jedná se o parcelu č. 1144/54 - ostatní plocha ostatní komunikace, která leží 
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přes místní cestu. Parcela není zastavěna žádnou stavbou, leží v zastavěné části obce a je 
platným územním plánem obce určena k zastavění objektem pro bydlení venkovského typu. 
Druhý pozemek je parcela č. 1520 - zahrada, který leží východně od objektu rodinného 
domu, leží v zastavěné části obce a je platným územním plánem obce určena k zastavění 
objektem pro bydlení venkovského typu. Tento pozemek je přístupný pouze přes parcely 
jiných vlastníků. 
 

Pozemky 
Pozemky leží v k.ú. Benešov u Boskovic. St. parcela č. 53/2 tvoří funkční celek s objektem 
rodinného domu č.p. 94. Další dva pozemky netvoří funkční celek. Pozemek č. 1144/54 se 
nachází v blízkosti rodinného domu, je oplocen a slouží jako zahrada. Zpevněný příjezd po 
místní komunikaci ve vlastnictví obce Benešov. Pozemek č. 1520 je vzdálen přibližně 400 m 
od rodinného domu, je mírně svažitý severní orientace. Příjezd k pozemku je možný z místní 
komunikace přes parcelu ve vlastnictví třetí osoby. 
 

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. KSBR 30 INS 26631/2012-A-19 ze dne 28. února 2013, zpeněžením zanikají. 
 

Bod 4. 
Cena předmětu dražby: 
Cena předmětu veřejné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek 
podal znalecký ústav ZUOM a.s., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, jmenovaný 
rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 09.09.2014 č.j. MSP-33/2014-OSD-
SZN/11, kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého 
oprávnění pro oceňování nemovitostí a vypracoval dne 18.10.2017 posudek s číslem       
268-132/2017 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na 800 000,- 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=8474 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 234/2017-A,OA 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. 
Účastníci činí nabídky směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší, než 
nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět dražby za tuto cenu 
koupí. 
 

Vyvolávací cena je 400 000,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50 000,- Kč. 
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých. 

http://www.eurodrazby.cz/
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Zahájení dražby bude dne 07.03.2018 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          7. února 2018 v 9:00 hod. 
2. termín dne     22. února 2018 v 10:30 hod. 
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. 
 

Bod 7. 
Dražební jistota byla stanovena na částku 70 000,- 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: 
8474 (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. 
 

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. 
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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. ledna 2018            
 
  
      

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec  
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