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INFORMACE K PRODEJI 
Prodej podílu 3/8 rodinného domu obec 

Velký Luh, okres Cheb 
 

č. j: 033/2021-A 
 

Bod 1.  
Den konání elektronického prodeje formou licitace se stanovuje na 16. září 2021, na 
webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení prodeje bude v 10:00 hod. (Podrobnosti níže) 
 

Bod 2. 
Dražebník: 
EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 25023217 
Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice 
zastoupená Stanislavou Víchovou (na základě plné moci) 
tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz,  
www.eurodrazby.cz 
 

Bod 3. 
Označení předmětu prodeje: 
podíl 3/8: 

 pozemek parc. č. st. 51  o výměře 116 m2 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí je stavba: Velký Luh, č.p. 12, rod.dům  
Stavba stojí na pozemku p.č.: St.   51 

 pozemek parc. č. 188/1  o výměře 1088 m2 zahrada        

 pozemek parc. č. 189/3  o výměře 93 m2 ostatní plocha        
zapsané na LV č. 29, pro k.ú. Velký Luh, obec Velký Luh, okres Cheb, u Katastrálního 
úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. 
 
Nemovitost je prodávána na základě pokynu zajištěného věřitele a z podnětu insolvenčního 
správce. 
 

Popis předmětu prodeje: 
Jedná se o podíl 3/8 na částečně podsklepeném rodinném domě s 1NP a využitým 
podkrovím a dále na pozemcích o rozloze 1297m2 obec Velký Luh, okres Cheb.  
 
V RD se nachází: 1 PP (suterén): Suterén je nepřístupný, jedná se o sklep pod zborceným 
stropem. 1 NP (přízemí): Přízemí domu je neobyvatelné. Původně zde byly dva pokoje, které 
jsou dnes zdevastované (propadlý strop, vlhkost, plíseň apod.), dále je v přízemí chodba, 
suché WC a dvě dílny (WC a dvě dílny nebyly prohlédnuty). Podkroví: V podkroví je kuchyně 
17,80m2 a dva pokoje 30,70m2 a 20,00m2. Koupelna v rodinném domě není. RD: Základy 
jsou mělké založení bez izolace, betonové, zdivo je smíšené zděné, stropy dřevěné trámové, 
částečně propadlé. Krov je dřevěný, sedlový. Dveře jsou náplňové a okna dřevěná. Vytápění 
je lokálně kamny na tuhá paliva, elektroinstalace je světelná, třífázová, rozvod vody není. 
 
Rodinný dům je postaven v okrajové, jihozápadní části obce Velký Luh, v těsné blízkosti 
Mlýnského rybníka, při zpevněné komunikaci, se vstupem a vjezdem na pozemek z východní 
strany z ulice a vstupem do domu z východní strany. Bezprostřední okolí je běžně prostorné, 
okolní zástavbou jsou převážně rodinné domy. Rodinný dům je samostatně stojící. 
Odkanalizování rodinného domu do jímky na vyvážení, voda z veřejného řadu, elektroinstalace 
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zavedena, bez plynu. Venkovní úpravy jsou v minimálním rozsahu - oplocení, vrata, vrátka, 
přípojky, zpevněné plochy apod... 
 
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 
zpeněžením zanikají. 
 

 
Bod 4. 

Cena předmětu prodeje: 
Cena předmětu prodeje byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podala 
Renáta Havířová, Pod Stráží 75, 323 00 Plzeň, který vypracovala dne 9.8.2019 a ocenila 
nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to na 130 000,- 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=9378 
nebo 

 prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání: 
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 033/2021-A této nemovitosti. 
 

Následně kliknete na záložku „Licitace“ 
 

Podmínky pro účast v elektronickém prodeji: 

 Registrace na našich stránkách www.eurodrazby.cz (zde jsou k dispozici videonávody: 
https://www.eurodrazby.cz/videonavody.jsp) 

 Úhrada licitační 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 130 000,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 5 000,- Kč. 
Účastníci prodeje činí svá podání v Korunách českých. 
 

Zahájení prodeje bude dne 16.09.2021 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. 
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Licitační jistota byla stanovena na částku 10 000,- 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. Licitační 
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 licitační jistoty: 
Účastníkům prodeje, kteří se nestanou vydražiteli, a složili licitační jistotu na účet, se vrací 
licitační 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 licitační jistota složena v hotovosti, vrátí dražebník 
účastníkovi prodeje, který předmět prodeje nevydražil, složenou licitační jistotu bez 
zbytečného odkladu po skončení prodeje. 
 

Po ukončení prodeje bude do sedmi pracovních dnů uzavřena Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy 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: 
Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává licitační 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. 
 
 

 

 
V Praze, dne 30. srpna 2021           
 
 
 
      

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………  

Stanislava Víchová  

zmocněnec  
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