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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 

o provedení elektronické dražby 

Prodej podílu ½ rodinného domu  

v obci Sudice 
č. j: 157/2018-A 

 

Bod 1.  
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 
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 24. dubna 2019, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby 
bude v 11:30 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 ze dne 27.11.2018) 
tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz,  
www.eurodrazby.cz 
 

Bod 3. 
Označení předmětu dražby: 
podíl ½ těchto nemovitostí: 

 pozemek parc. č. 304  o výměře 212 m2 ostatní plocha 

 pozemek parc. č. 305/1  o výměře 714 m2 zahrada 

 pozemek parc. č. 305/2  o výměře 83 m2 zastavěná plocha a nádvoří 
na pozemku stojí stavba: Sudice, č.p. 6, rod.dům 

 Budova Sudice, č.p. 6  rod.dům  stojící na parcele č. 305/2 
zapsané na LV č. 496, pro k.ú. Sudice, obec Sudice, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava. 
 

Předmět dražby zpeněžuje insolvenční správce v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 14 INS 
9023/2016 na základě Pokynů ke zpeněžení vydaných zajištěným věřitelem: Stavební 
spořitelna České spořitelny, a.s., IČ: 601 97 609, Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3.  
 

Popis předmětu dražby: 
Jedná se o podíl ideální ½ samostatně stojícího rodinného domu s 1.NP a podkrovím 
v obci Sudice, okres Opava. Podíl druhé ½ ve vlastnictví Miroslava Plaštiaka bude 
prodáván Exekutorským úřadem v Šumperku na www.okdrazby.cz od 9:00 hod.   

Dle informací ČSÚ má obec Sudice 655 obyvatel, z hlediska občanské vybavenosti se v obci 
Sudice nachází pošta a škola. Rodinný dům se nachází v zastavěné části obce Sudice, v 
řadové zástavbě, jako samostatně stojící. Předmětné nemovité věci se nachází v zóně 3 - 
„zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy“. 
 

Jedná se o přízemní, tvárnicový, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím, se 
sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Rodinný dům je pravidelného půdorysného 
tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, 
místního šetření a dle sdělení 6 roků. Vytápění rodinného domu je ústřední pomocí plynového 
kotle a pomocí krbu. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům není k datu ocenění 
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znaleckého posudku dokončen. Na rodinném domu nebyly provedeny fasádní omítky. V 
průběhu životnosti rodinný dům dále procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností.  
Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba v dobrém 
stavu s pravidelnou údržbou. 
 

Dispoziční řešení rodinného domu: 
I. nadzemní podlaží - zádveří, obytná místnost, technická místnost, sociální zázemí (koupelna 
s WC), obývací pokoj s kuchyní, komora, schodiště, terasa 
Podkroví - schodiště, chodba, ložnice, sociální zázemí (koupelna s WC), obytný pokoj (2x) 
 

Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace 
před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou 
přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 677/6 - ostatní plocha, který je 
ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a 
p.č. 677/2 ostatní plocha a p.č. 308/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sudice, 
náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice. 
 

Součástí nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby 
a trvalé porosty. Dle informací je rodinný dům napojen na elektro, obecní vodovod, hloubkovou 
kanalizaci, plynové vedení a vlastní studnu. 
 

Příslušenství nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Za rodinným domem, 
při pravé, horní hranici pozemku p.č. 305/1 - ostatní plocha (pohled z přístupové komunikace) 
je situován přízemní, dřevěný, zahradní domek se sedlovou a pultovou střechou krytou 
plechovou krytinou. Vlevo od této zahradního domku (pohled z přístupové komunikace) je 
situována přízemní, plechová kůlna s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Před 
zahradním domkem (pohled z přístupové komunikace) je situován kotec pro psy. Při místním 
šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, 
oplocení - ocelové pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, oplocení - zděné, 
ocelová vrátka, ocelová vrátka s výplní dřevěných latí, ocelová vrata s výplní dřevěných latí - 
dvoukřídlá, venkovní schody betonové, venkovní schody dřevěné, sušák na prádlo a zpevněné 
plochy).  
 

 
 

Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., 
www.eurodrazby.cz, tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz, a při prohlídkách. 
 
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby: 
 
Dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění 
zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, 
zástavní práva, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění 
o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí 
na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a 
včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak. 
 

Tato práva a poznámky budou vymazána z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu 
na vklad práva do katastru nemovitostí, který podává kupující po nabytí vlastnictví předmětu 
dražby, a jehož přílohou je Potvrzení o zániku zástavních práv s úředně ověřeným podpisem 
navrhovatele. Je nutno brát v úvahu, že k výmazu těchto poznámek z evidence katastru 
nemovitostí může dojít se značným časovým prodlením. 
 

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků 
na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Kupující 
nabude předmět dražby úhrnkem. 
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Bod 4. 
Cena předmětu dražby: 
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal 
soudní znalec Ivo Trsťan, Sadová 882/2, 790 01 Jeseník, jako znalec jmenovaný rozhodnutím 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.3.1988, č.j. Spr.2143/88, pro základní obor ekonomika, 
pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, který dne 16.8.2015 vypracoval posudek s číslem 
15/08/155 a dne 28.11.2018 jeho dodatek a ocenil nemovitosti, jež jsou předmětem dražby 
(tedy spoluvlastnický podíl ½), na částku v místě a čase obvyklou, a to na 1 207 500,- 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=8673 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 157/2018-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 vyvolávací 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 604 000,- Kč 
Vyvolávací cena je 1 207 500,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50 000,- Kč. 
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých. 
 

Zahájení dražby bude dne 24.04.2019 v 11:30 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 
 

http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
http://www.eurodrazby.cz/
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Bod 6. 
Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v těchto termínech: 
1. termín dne    27. března 2019 ve 12:45 hodin        
2. termín dne    11. dubna 2019 v 9:30 hodin     
 

Sraz účastníků prohlídky je v Sudicích čp. 6 (před objektem předmětu dražby). Prohlídku bude 
zajišťovat a konkrétní informace na místě prohlídky poskytne dražebník, případně jím 
pověřená osoba. Účastník prohlídky je povinen na výzvu osoby zajišťující prohlídku prokázat 
se platným průkazem totožnosti, na základě čehož bude zapsán do seznamu účastníků 
prohlídky.  
 

Bod 7. 
Dražební jistota je 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: 
8673 (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) 

Lhůta pro úhradu dražební jistoty končí zahájením dražby. V tomto termínu musí být uvedená 
dražební jistota připsána na účet dražebníka nebo složena v hotovosti k jeho rukám. 
 

 
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 tří 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. 
 
Výběr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria: 
Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší řádně a včas nabídnutá kupní cena. 
Účastník, který nabídne v průběhu elektronické dražby nejvyšší nabídku, se stává 
vydražitelem/kupujícím. Vydražitel bude vyrozuměn dražebníkem o tom, že učinil nejvyšší 
nabídku a stal se budoucím nabyvatelem předmětu dražby, a o tom, že navrhovatel akceptuje 
jeho nabídku, a to nejpozději do 5 pracovních dní od konání dražby. 
 
Úhrada kupní ceny a nákladů na dražbu 
 

Část nákladů Dražby hradí vydražitel/kupující a to ve výši dražební jistoty. Na kupní cenu 
(cenu dosaženou vydražením) se tak nezapočítává dražební jistota a kupní cenu (cenu 
dosaženou vydražením) musí vydražitel/kupující uhradit v plné výši, a to bankovním převodem 
na účet navrhovatele vedený u UniCredit Bank, a.s., číslo účtu 2112036445/2700, variabilní 
symbol: rodné číslo vydražitele jako fyzické osoby, nebo „IČ“ vydražitele jako právnické osoby, 
a to ve lhůtě nejpozději do 35 dnů od data konání dražby. Pokud vydražitel neuhradí cenu 
dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, je dražba zmařena a dražební jistota složená 
vydražitelem se použije na náklady zmařené dražby. Neuhrazením ceny dosažené 
vydražením do stanovené lhůty vydražitel ztrácí právo na uzavření realizační smlouvy, na 
jejímž základě by bylo na něj převedeno právo k předmětu dražby. 

 

 

http://www.eurodrazby.cz/
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Lhůta pro uzavření kupní smlouvy 
V případě, že vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením řádně a včas, bude vyzván do 7 
pracovních dnů navrhovatelem k vyzvednutí Kupní smlouvy, jejíž návrh je přílohou této 
Dražební vyhlášky, s doplněnou částí kupní ceny, která se rovná jeho nabídce v dražbě, tuto 
kupní smlouvu je povinen podepsat v pěti vyhotoveních, přičemž podpis na jednom vyhotovení 
musí být úředně ověřen, a všechna vyhotovení podepsané kupní smlouvy doručit zpět 
navrhovateli nejpozději do 7 pracovních dnů následujících po dni, kdy si kupní smlouvu 
vyzvedl. Poté bude kupní smlouva podepsána ze strany navrhovatele. 
 
Návrh na vklad vlastnického práva: 
Návrh na vklad vlastnického práva k Předmětu dražby ve prospěch vydražitele/kupujícího na 
příslušný katastr nemovitostí podají společně navrhovatel a vydražitel/kupující (pokud se 
nedohodnou jinak), a to za předpokladu řádně uhrazené celé kupní ceny na účet navrhovatele 
vedený u UniCredit Bank a.s., číslo účtu 2112036445/2700. Vydražitel/kupující nese náklady 
na poplatek za provedení tohoto návrhu na vklad. 
 
 

Bod 8. 
Úhrada ceny dosažené vydražením a úhrada daně z nabytí nemovitých věcí: 

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 zákona 
o dani z nabytí nemovitých věcí (zákon č. 254/2016 Sb.), kupující, který je povinen tuto daň 
uhradit a zavazuje se podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí v zákonné lhůtě. 
 

Předání a převzetí předmětu dražby: 
Dražebník zajistí předání předmětu dražby vydražiteli/kupujícímu nejpozději do 15 pracovních 
dnů od předložení výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího nabytí výlučného vlastnického 
práva Vydražitele/kupujícího k předmětu dražby. O předání bude pořízen písemný protokol, 
který dražebník zašle navrhovateli. 
 

 

Povinnosti související s AML: 
Dražebník i účastníci dražby jsou povinni plnit veškeré své případné povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Účastníci dražby 
zejména berou na vědomí, že dražebník se ve vztahu k plnění této smlouvy považuje za tzv. 
povinnou osobou ve smyslu AML zákona. 
 

Účastníci dražby dále berou na vědomí, že pokud dražebník provedl pouze jejich 
zjednodušenou identifikaci a kontrolu dle § 13 odst. 2 písm. c) AML zákona, a vyjde-li kdykoli 
v průběhu dražby najevo, že nadále nejsou splněny podmínky pro provedení zjednodušené 
identifikace a kontroly klienta dle výše uvedeného ustanovení (zejména v případě, že hodnota 
Předmětu dražby bude vyšší než zákonný limit stanovený v AML zákoně (v současné době 
15.000 EUR), je dražebník oprávněn a povinen provést identifikaci a kontrolu účastníků dražby 
v plném rozsahu dle § 8 až 12 AML zákona. Účastníci dražby jsou v takovém případě 
bezodkladně po doručení výzvy povinni poskytnout dražebníkovi veškerou potřebnou 
součinnost, zejména jsou povinni poskytnout dražebníkovi doklady prokazující jejich 
skutečného majitele (v případě právnické osoby) a/nebo se dostavit na místo určené 
dražebníkem za účelem provedení identifikace. 

Účastníci dražby berou na vědomí, že neposkytnutí součinnosti dle předchozího odstavce 
bude považováno za podstatné porušení jejich povinností a může být považováno za 
podezřelý obchod ve smyslu AML zákona se všemi důsledky z toho plynoucími (zejména 
oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu). 
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V Praze, dne 4. března 2019           
 
      

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec   
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