þ.j. 0745D000036/20

AUKýNÍ VYHLÁŠKA
Bod 1.
Touto aukþní vyhláškou se vyhlašuje ve smyslu § 1772 zák. þ. 89/2012 Sb., Obþanský zákoník, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „OZ“) VeĜejná soutČž o nejvhodnČjší nabídku, kdy nabídky jsou podávány úþastníky formou licitace
smČrem nahoru v aukci za dále stanovených podmínek. Aukce bude uskuteþnČna elektronicky prostĜednictvím
elektronického dražebního systému na adrese:

www.realdrazby.cz
Zahájení elektronické aukce se stanovuje na den 1.9.2020 v 10:00:00 na internetové adrese http://www.realdrazby.cz.
Od tohoto okamžiku mohou úþastníci aukce þinit podání.
Ukonþení aukce se stanovuje na den 1.9.2020 nejdĜíve v 10:30:00 (toto je nejdĜíve možný okamžik skonþení aukce).
Elektronická aukce je zahájena prohlášením o zahájení aukce, které se zobrazí v elektronickém dražebním systému.

Bod 2.
Organizátor aukce:
KOVA Group a.s.
IýO: 274 11 672, Malátova 633/12, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zastoupena povČĜeným zamČstnancem Alenou Aghovou
Navrhovatel:
Pavel Machulka
nar. 30.6.1971, bytem Švabinského 1734, 35601 Sokolov
Zastoupen advokátkou JUDr. Šárkou Kincelovou, na základČ plné moci

Bod 3.
Oznaþení a podpis pĜedmČtu aukce:
Nemovitá vČc vþetnČ faktických souþástí a pĜíslušenství a pĜípojek inženýrských sítí (vodovodní Ĝád, kanalizace, elektĜina)
a to:
x Pozemek parc. þ. 1184/1 o výmČĜe 2 058 m2 – orná pĤda,
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úĜadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovištČ Cheb na LV þ. 852
pro katastrální území Luby I, obec Luby, okres Cheb;
(dále jen „PĜedmČt aukce“).
Popis stavu pĜedmČtu aukce:
Rovinatá parcela v klidné části obce. Přípojky vody, kanalizace a elektřiny jsou přivedeny na hranici pozemku. Přístup je
zajištěn z obecní komunikace. Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho středové části je vedením VN dotčen, je zde
ochranné pásmo vedení. Nicméně díky velikosti parcely, lze umístit stavbu domu.
Město Luby se nachází v severovýchodní části okresu Cheb v nadmořské výšce 518 m.n.m. Leží v těsné blízkosti státní
hranice s Německem. Jeho poloha vůči významným sídlům je 32 km západně od krajského města Karlovy Vary, 20 km
severně od města Cheb, 19 km severozápadně od města Sokolov a 11 km jihozápadně od města Kraslice. Město leží na
silnici II. třídy č. 212, která se v Kynšperku nad Ohří napojuje na rychlostní komunikaci R6 Cheb - Karlovy Vary.
Město Luby disponují kompletní občanskou vybaveností zahrnující základní a mateřskou školu, poštu, praktického lékaře
pro děti i dospělé. Dopravní dostupnost je zajištěna vlakem, autobusem.
Omezení váznoucí na pĜedmČtu aukce s vlivem na cenu pĜedmČtu aukce:
Faktické vady:
Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho stĜedové þásti je vedením VN dotþen, je zde ochranné pásmo vedení. Viz Plán,
který je nedílnou pĜílohou Aukþní vyhlášky.
Právní vady:
Na pĜedmČtu dražby neváznou žádná další práva ani závazky, které by podstatným zpĤsobem ovlivĖovaly jeho hodnotu.
Odhad ceny:
Cena pĜedmČtu aukce byla dne 3.7.2020 zjištČna odhadem Organizátora aukce, a to v þástce v místČ a þase obvyklé ve
výši 600 000,00 Kþ.

Bod 4.
Nejnižší podání þiní 300 000,00 Kþ
Minimální pĜíhoz byl stanoven na þástku 1 000,00 Kþ
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Aukþní jistota byla stanovena na 50 000,00 Kþ

Bod 5.
Aukþní jistota byla stanovena na þástku 50 000,00 Kþ a musí být uhrazena Úþastníkem aukce následujícím zpĤsobem:
1) bankovním pĜevodem z úþtu vedeného na jméno Úþastníka aukce na úþet Organizátora aukce: þ. úþtu: 1158345820297/0100, pod variabilním symbolem, kterým je „IýO“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob
(ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIý“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstĜíku, s uvedením specifického
symbolu 7453620.
Dokladem o složení aukþní jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z úþtu nebo potvrzení banky o odepsání þástky ve
výši aukþní jistoty z úþtu odesílatele ve prospČch výše uvedeného úþtu.
2) hotovostním vkladem jménem Úþastníka aukce na úþet Organizátora aukce þ. úþtu: 115-8345820297/0100 vedený u
Komerþní banky, a.s., s variabilním symbolem, kterým je „IýO“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob
(ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIý“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstĜíku, s uvedením specifického
symbolu 7453620.
Dokladem o složení aukþní jistoty je bankou potvrzený pokladní doklad potvrzující složení þástky ve výši aukþní jistoty
touto aukþní vyhláškou stanovenou ve prospČch Organizátora aukce.
LhĤta pro úhradu aukþní jistoty konþí dne 1.9.2020 v 10:00. Složení aukþní jistoty platební kartou nebo šekem je
nepĜípustné. Složení aukþní jistoty v hotovosti do rukou Organizátora aukce je nepĜípustné.
ÚþastníkĤm aukce, kteĜí se nestanou VítČzi aukce, a kteĜí složili aukþní jistotu na úþet Organizátora aukce, bude aukþní
jistota vrácena bezhotovostním pĜevodem zpČt na úþet, ze kterého byla zaslána, nebo na úþet, který uvedou, a to nejpozdČji
do 5 pracovních dnĤ ode dne konání aukce.
Bylo-li od aukce upuštČno, bude aukþní jistota vrácena bezhotovostním pĜevodem zpČt na úþet, ze kterého byla zaslána,
nebo na úþet Úþastníkem aukce uvedený, a to nejpozdČji do 5 pracovních dnĤ ode dne upuštČní od aukce.
Pokud Navrhovatel využil svého práva odmítnout nabídku VítČze aukce dle bodu 8. této aukþní vyhlášky, bude aukþní jistota
vrácena bezhotovostním pĜevodem zpČt na úþet VítČze aukce, ze kterého byla zaslána, nebo na úþet Úþastníkem aukce
uvedený, a to nejpozdČji do 5 pracovních dnĤ ode dne prohlášení Navrhovatele doruþené Organizátorovi aukce, že nabídku
VítČze aukce neakceptuje.

Bod 6.
Prohlídky pĜedmČtu aukce byly stanoveny na tyto termíny:
Pozemky jsou volnČ pĜístupné. Prohlídky pĜedmČtu aukce se neorganizují.

Bod 7
Aukce bude provedena on-line prostĜednictvím elektronického portálu http://www.realdrazby.cz. Aukcí se pro úþely této
aukþní vyhlášky rozumí vyhledání kupujícího nabízejícího nejvyšší kupní cenu za pĜedmČt aukce, která bude nabídnuta jako
nejvyšší podání þinČné formou pĜíhozĤ a následné zprostĜedkování pĜíležitosti Úþastníkovi uzavĜít Rezervaþní smlouvu na
pĜedmČt aukce, jejíž znČní je pĜílohou této vyhlášky a následnČ pĜíležitostí uzavĜít kupní smlouvu na pĜedmČt pĜevodu, pĜíp.
smlouvu o pĜevodu družstevního podílu, je-li pĜedmČtem pĜevodu družstevní podíl.
Úþastník aukce se do elektronické aukce registruje prostĜednictvím žádosti pĜes elektronický dražební systém
http://www.realdrazby.cz, pro aukci se použijí analogicky odkazy uvedené na www.realdrazby.cz pro dražby (aukce bude
zveĜejnČna pod dražbami a podmínky a postup pro pĜihlášení do aukce jsou stejné jako pro pĜihlášení do dražby). Úþastník
aukce bere na vČdomí, že v pĜípadČ elektronické aukce se na Úþastníka aukce, VítČze aukce, Navrhovatele a Organizátora
aukce nevztahují jakékoli povinnosti vyplývající ze zákona o veĜejných dražbách, pro nČž je portálu taktéž využíváno.
Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu, má Úþastník aukce právo na jeho mimosoudní Ĝešení. Návrh na mimosoudní
Ĝešení sporu podle zákona þ. 634/1992 Sb., o ochranČ spotĜebitele, podá na ýeskou obchodní inspekci.
Pokud je Úþastník aukce spotĜebitelem dle ustanovení § 419 OZ, je oprávnČn od své nabídky v aukci odstoupit pouze tehdy,
jestliže je Navrhovatel podnikatelem dle § 420 OZ, a to do 14 dnĤ od jejího ukonþení; Organizátorem aukce, nebo
Navrhovatelem. Odstoupení je nutné Organizátorovi aukce oznámit doporuþeným dopisem zaslaným na jeho sídlo.
V takovém pĜípadČ je však Úþastník aukce povinen nahradit Organizátorovi aukce náklady spojené s organizováním aukce,
a to v souladu s ceníkem služeb Organizátora aukce, jež je pĜílohou této vyhlášky (dále viz. bod 10 této vyhlášky).
Vzorový formuláĜ pro odstoupení od nabídky podané v aukci:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oznámení o odstoupení nabídky podané v aukci
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12, Smíchov, 150 00 Praha 5, Smíchov
info@drazby.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od nabídky podané v aukci þj. …… z dne ... vztahující se k pĜedmČtu pĜevodu: ......
Vaše jméno a pĜíjmení: ...
Vaše adresa: ...
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Datum: ...
Váš podpis:
(pouze pokud je tento formuláĜ zasílán v listinné podobČ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úþastníci aukce svojí úþastí v aukci a potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajĤ Organizátora aukce,
které jsou uveĜejnČny na stránkách https://drazby.cz/nase-zasady-pro-ochranu-osobnich-udaju/ Poskytnutí osobních údajĤ
ÚþastníkĤ aukce je požadováno z dĤvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnČní závazkĤ Organizátora aukce, pĜípadnČ jejich
poskytnutí vyžaduje zákon.
Registrací Úþastníka aukce dle níže uvedeného postupu a zaplacením aukþní jistoty Úþastník aukce uzavírá
s Organizátorem aukce a Navrhovatelem smlouvu o zprostĜedkování pĜíležitosti formou úþasti v elektronické aukci
k uzavĜení Rezervaþní smlouvy na pĜedmČt pĜevodu, kdy pĜedmČtem této smlouvy je zprostĜedkování pĜíležitosti VítČzi
aukce k uzavĜení Rezervaþní smlouvy k pĜedmČtu pĜevodu a následné uzavĜení kupní smlouvy ( pĜíp. smlouvy o pĜevodu
družstevního podílu), kdy práva a povinnosti vyplývající z uvedeného smluvního vztahu pro Úþastníka aukce, Navrhovatele
a Organizátora aukce jsou stanovena v této aukþní vyhlášce a Rezervaþní smlouvČ a vzorové kupní smlouvČ, jež jsou
pĜílohou této aukþní vyhlášky. Úþastník aukce svou registrací do aukce a složením aukþní jistoty stvrzuje že se podrobnČ
seznámil s obsahem této aukþní vyhlášky a Rezervaþní smlouvy, Ceníkem služeb Organizátora aukce, jež jsou její pĜílohou.
Organizátor aukce je povinen bez zbyteþného odkladu po obdržení této žádosti zaslat Úþastníkovi aukce na adresu jeho
elektronické pošty podrobnosti týkající se úþasti na elektronické aukci, zejména pak základní informace o elektronické aukci,
o zpĤsobu prokázání totožnosti Úþastníka aukce a zpĤsobu složení aukþní jistoty.
Elektronické aukce se mĤže úþastnit pouze Úþastník aukce, který splnil povinnosti této aukþní vyhlášky a byl zapsán do
seznamu ÚþastníkĤ aukce. O zapsání do seznamu ÚþastníkĤ aukce informuje Organizátor aukce každého Úþastníka aukce
bez zbyteþného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.
Registrace
V elektronickém dražebním systému na adrese http://www.realdrazby.cz - v záložce POMOC/JAK DRAŽIT je uveden postup
registrace Úþastníka aukce (stejnČ jako postup registrace Úþastníka dražby), zejména zpĤsob prokázání jeho totožnosti.
Použitím odkazu Registrace zadá Registraci Úþastníka a vyplní požadované údaje. Po provedení kontroly údajĤ klikne
na tlaþítko Potvrdit, a tím bude registraþní formuláĜ odeslán. Na emailovou adresu Úþastníka aukce bude následnČ doruþeno
Potvrzení registrace s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou registraci dokonþí. Jedná se o úkon, kterým
je potvrzena existence emailové adresy a uživatelský úþet se tím stane aktivním. Na emailovou adresu Úþastníka aukce
bude nakonec doruþeno Dokonþení registrace a zaslání pĜihlašovacích údajĤ. Poté se Úþastník aukce pĜihlásí ke svému
uživatelskému úþtu kliknutím na tlaþítko PĜihlášení a v zobrazeném oknČ vyplní „Uživatelské jméno“ (emailová adresa) a
heslo a klikne na tlaþítko „PĜihlásit“. Poté vyhledá aukci v záložkách dle þísla aukce, jednacího þísla þi lokality. Po zobrazení
aukce kliknutím na tlaþítko „PĜipojte se – online“ se tato aukce ihned zobrazí na uživatelském úþtu Úþastníka aukce v þásti
Moje aukce. ZároveĖ bude Organizátoru aukce oznámeno, že se Úþastník jako Úþastník aukce pĜipojil k jeho aukci. Do
aukce je možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporuþuje se, aby Úþastník aukce provedl svoji registraci s
dostateþným pĜedstihem pĜed zahájením aukce, aby Organizátor aukce mohl ovČĜit zejména úhradu aukþní jistoty.
Prokázání totožnosti
Každý Úþastník aukce, vþetnČ osob jednajících za nČ þi jejich jménem, je povinen Organizátoru aukce doložit svou totožnost.
MĤže tak uþinit více zpĤsoby, které stanoví tato aukþní vyhláška. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze
Organizátor aukce a totožnost je možné provést níže uvedenými zpĤsoby:
a) osobnČ u Organizátora aukce
b) ovČĜenými doklady zaslanými poštou do sídla Organizátora aukce
c) ovČĜenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / firemním)
d) ovČĜenými konvertovanými doklady do datové schránky Organizátora aukce (þíslo schránky: 8cmetzm)
e) ovČĜenými konvertovanými doklady vloženými na uživatelský úþet elektronického dražebního systému
Podrobnosti o prokázání totožnosti jsou uvedeny a podrobnČ popsány v elektronickém dražebním systému na adrese
http://www.realdrazby.cz - v záložce POMOC/JAK DRAŽIT v odkazu „Jak splnit podmínky k úþasti v dražbČ“ (platí též pro
aukci). Fyzické osoby, které se míní stát Úþastníky aukce, nebo které jednají za þi jménem právnické osoby, mínící se stát
Úþastníkem aukce, jsou povinni doložit svou totožnost obþanským prĤkazem nebo dokladem mu postaveným na roveĖ, cizí
státní pĜíslušníci pouze cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. Fyzická osoba jednající jménem právnické
osoby se sídlem v ýR, jež se míní úþastnit aukce, je povinna pĜedložit výpis z obchodního rejstĜíku ne starší než tĜí mČsíce
(originál þi úĜednČ ovČĜenou kopii) nebo v pĜípadČ právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstĜíku výpis z jiného
pĜíslušného registru þi rejstĜíku, kde je právnická osoba zapsána, ne starší než tĜi mČsíce (originál þi úĜednČ ovČĜená kopie).
Z tČchto listin musí být zjevné, že dotþená fyzická osoba je oprávnČna samostatnČ jednat jménem právnické osoby. V
pĜípadČ jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ýR, musí být pĜedložena veĜejná listina vydaná
pĜíslušným úĜadem cizího státu plnící tutéž funkci, co listiny zmínČné v pĜedchozí vČtČ. Pravost tČchto listin vydaných orgány
cizího státu (resp. pravost podpisĤ osob jednajících jejich jménem, vþetnČ jejich oprávnČní tak jednat anebo pravost razítka)
musí být apostilovány (v pĜípadČ státu mimo pĜíslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li nČkterá z výše
uvedených listin vyhotovena v jiném než þeském jazyce, musí být tato listina opatĜena pĜekladem do þeského jazyka,
vyhotoveným tlumoþníkem, zapsaným u nČkterého z krajských soudĤ ýR. Fyzická osoba jednající na základČ plné moci za
osobu (fyzickou þi právnickou), jež se míní úþastnit aukce, jsou povinny pĜedložit písemnou plnou moc, udČlenou
zmocnitelem zvlášĢ pro tuto aukci. Podpisy na této plné moci musí být úĜednČ ovČĜeny. V pĜípadČ vyhotovení úĜedního
ovČĜení v zahraniþí, musí být úĜední ovČĜení apostilováno (v pĜípadČ státu mimo pĜíslušnou Haagskou úmluvu musí být
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superlegalizovány). V pĜípadČ zastoupení právnických osob musí zástupce doložit listiny dle pĜedchozího odstavce této
aukþní vyhlášky, dokládající oprávnČní osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li nČkterá z výše
uvedených listin vyhotovena v jiném než þeském jazyce, musí být tato listina opatĜena pĜekladem do þeského jazyka,
vyhotoveným tlumoþníkem, zapsaným u nČkterého z krajských soudĤ ýR. Za právnickou osobu, jež se míní úþastnit aukce,
mĤže jednat prokurista, pokud prostĜednictvím shora uvedených listin doloží svou funkci. V pĜípadČ spoleþného úþastenství
v aukci spoleþnČ více osob s cílem nabýt vlastnictví k pĜedmČtu aukce do spoluvlastnictví více osob, je nutné pĜedložit
þestné prohlášení tČchto osob o tom, že se dohodli na spoleþném úþastenství v této aukci konané dle této aukþní vyhlášky,
že se dohodli na budoucí výši svých spoluvlastnických podílĤ k vydraženému pĜedmČtu aukce, že spoleþnČ a nerozdílnČ
uhradí aukþní jistotu podle této aukþní vyhlášky, že uhradí spoleþnČ a nerozdílnČ cenu dosaženou v aukci v pĜípadČ, že se
stanou VítČzi aukce, že je þestné prohlášení závazné, nevypovČditelné a nezrušitelné minimálnČ do doby pĜevzetí pĜedmČtu
aukce a že na základČ zvláštní plné moci zmocĖují spoleþného zástupce, aby se aukce úþastnil a jménem tČchto osob na
výše uvedený pĜedmČt aukce þinil v aukci podání. Dále je nutno pĜedložit plnou moc zástupce oprávnČného se za tyto osoby
úþastnit aukce. Podpisy na plné moci a þestném prohlášení musí být úĜednČ ovČĜeny.
PrĤbČh elektronické aukce
Po prokázání totožnosti Úþastníka aukce, složení aukþní jistoty, doložení zaplacení aukþní jistoty, splnČní povinnosti
vyplývající této aukþní vyhlášky, bude Úþastník aukce zapsán do seznamu ÚþastníkĤ aukce. O zapsání do seznamu
ÚþastníkĤ aukce informuje Organizátor aukce každého Úþastníka aukce bez zbyteþného odkladu na adresu jeho
elektronické pošty. Takto zapsanému Úþastníkovi aukce bude v elektronickém dražebním systému umístČném na adrese
http://www.realdrazby.cz pĜidČleno jedineþné þíslo, které je Úþastníkovi aukce náhodnČ pĜidČleno v rámci každé elektronické
aukce a slouží k jeho jednoznaþnému rozlišení. Poté mĤže projevovat svou úþast v zapsané aukci þinČním podáním/pĜíhozu
kdykoli v jejím prĤbČhu. PĜi þinČní podání/pĜíhozu musí být Úþastník aukce pĜed odesláním svého podání dotázán
elektronickým dražebním systémem, zda chce skuteþnČ uþinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým
dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním systému. Podání þiní Úþastník
aukce vyplnČním kolonky pro pĜíhoz a potvrzením tlaþítka PĜihodit. Tímto je uþinČn pĜíhoz/podání. Podání (Úþastníkem
aukce nabízená cena) se automaticky pĜepoþítá po vyplnČní výše pĜíhozu. Podání a pĜíhoz bude zobrazeno v seznamu
pĜíhozĤ. Podání je bráno za uþinČné pouze v pĜípadČ, že bylo systémem elektronických dražeb Úþastníkovi aukce zpČtnČ
potvrzeno – po podání se zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli, že podání bylo pĜijato a samotné podání se objeví v
seznamu pĜijatých podání v poli PrĤbČh aukce. PĜed uplynutím doby, bČhem které lze zvyšovat podání, se zobrazují
následující výzvy a prohlášení:
a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, bČhem které lze þinit podání, zbývají 3 minuty, je ÚþastníkĤm aukce zobrazena výzva
„Poprvé pro Úþastníka dražby (oznaþení identifikátoru Úþastníka aukce, který uþinil nejvyšší podání)“,
b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, bČhem které lze þinit podání, zbývají 2 minuty, je ÚþastníkĤm aukce zobrazena výzva
„Podruhé pro Úþastníka aukce (oznaþení identifikátoru Úþastníka aukce, který uþinil nejvyšší podání)“,
c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, bČhem které lze þinit podání, zbývá 1 minuta, je ÚþastníkĤm aukce zobrazeno
prohlášení „Neuþiní-li nČkdo z pĜítomných ÚþastníkĤ aukce podání vyšší, než bylo podání naposled uþinČné Úþastníkem
aukce (oznaþení identifikátoru Úþastníka aukce, který uþinil nejvyšší podání), udČlím mu pĜíklep“.
d) v okamžiku, kdy uplyne doba, bČhem které lze þinit podání, je ÚþastníkĤm aukce zobrazena výzva „PotĜetí pro Úþastníka
aukce (oznaþení identifikátoru Úþastníka aukce, který uþinil nejvyšší podání)“ a pĜijímání dalších podání je zastaveno.
Je-li v posledních 5 minutách pĜed uplynutím doby, bČhem které lze þinit podání, uþinČno podání Úþastníkem aukce,
posouvá se þas pro pĜíjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovanČ. Uplyne-li od
posledního podání 5 minut, aniž by bylo uþinČno další podání, pĜíjem podání je zastaven. Elektronický dražební systém
vyluþuje v elektronické aukci þinit stejné podání ve stejném okamžiku. Další podání tedy musí být vždy vyšší než pĜedchozí
uþinČné podání, jinak k nČmu nebude v elektronické aukci pĜihlíženo.

Bod 8.
Kritéria výbČru VítČze aukce:
VítČzem aukce se stává Úþastník aukce, který uþinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté VítČzem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k pĜedmČtu aukce, pĜiþemž
Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení dĤvodu, nejpozdČji však do 5 pracovních dnĤ ode dne konání
aukce.
VítČz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelnČ vyrozumČn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5
pracovních dnĤ ode dne konání aukce.

Bod 9.
ZpĤsob realizace pĜevodu vlastnického práva a lhĤta a zpĤsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka VítČze aukce Navrhovatelem akceptována, má VítČz aukce povinnost uzavĜít s Navrhovatelem
Rezervaþní smlouvu na PĜedmČt aukce, a to ve lhĤtČ 15 dnĤ ode dne ukonþení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci
VítČzem aukce. Vzor Rezervaþní smlouvy tvoĜí pĜílohu þ. 1 této aukþní vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a VítČz aukce jinak, dojde k uzavĜení Rezervaþní smlouvy, poslední den lhĤty pro její
uzavĜení, a to 16.9.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
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Cenu dosaženou v aukci je VítČz aukce povinen uhradit ve lhĤtČ a zpĤsobem stanovené v Rezervaþní smlouvČ, tj. do 20
dnĤ ode dne uzavĜení Rezervaþní smlouvy. Aukþní jistota, složená VítČzem aukce, se zapoþítává na úhradu ceny dosažené
v aukci.
PĜedání PĜedmČtu aukce se uskuteþní na základČ uzavĜené Kupní smlouvy a na náklady VítČze aukce.

Bod 10.
VítČz aukce bere na vČdomí a výslovnČ souhlasí s tím, že neuzavĜe-li ve lhĤtČ dle bodu 9. s Navrhovatelem Rezervaþní
smlouvu ve znČní, které je pĜílohou této Aukþní vyhlášky, pĜípadnČ v pĜípadČ, že neuzavĜe kupní smlouvu k PĜedmČtu aukce
z dĤvodĤ výhradnČ na své stranČ (na stranČ VítČze aukce), aþkoliv uþiní nejvyšší podání, považuje se takové jednání VítČze
aukce jako zpČtvzetí nabídky na odkup PĜedmČtu aukce a
i) VítČz aukce se zavazuje nahradit Organizátorovi aukce náklady spojené s organizováním aukce v souladu s ceníkem
služeb Organizátora aukce formou smluvní pokuty, maximálnČ však ve výši 25 000,00 Kþ sloužící na pokrytí paušálních
nákladĤ Organizátora aukce spojených s organizováním aukce. Výši smluvní pokuty VítČz aukce považuje za
pĜimČĜenou významu chránČného zájmu.
ii) SouþasnČ má Navrhovatel má nárok vĤþi VítČzi aukce na úhradu smluvní pokuty ve výši 25 000,00 Kþ sloužící na
pokrytí paušálních nákladĤ Navrhovatele spojených s aukcí. Výši smluvní pokuty VítČz aukce považuje za pĜimČĜenou
významu chránČného zájmu.
iii) Smluvní pokuta je splatná den následující po dni marného uplynutí lhĤty k uzavĜení Rezervaþní smlouvy dle vČty prvé
tohoto bodu. Smluvní strany se dohodly, že Organizátor aukce a Navrhovatel jsou oprávnČni své pohledávky na smluvní
pokutu vĤþi Úþastníkovi (VítČzi aukce) zapoþíst oproti složené Aukþní jistotČ bez ohledu na splatnost pohledávek a
zbývající þást Aukþní jistoty bude vrácena VítČzi aukce.
Úþastník aukce bere na vČdomí a výslovnČ souhlasí s tím, že pokud bude upuštČno od konání aukce nebo v pĜípadČ
neuzavĜení Rezervaþní smlouvy ve znČní z dĤvodĤ výhradnČ na stranČ Navrhovatele, které je pĜílohou Aukþní vyhlášky,
pĜípadnČ v pĜípadČ neuzavĜení kupní smlouvy PĜedmČtu aukce z dĤvodĤ výhradnČ na stranČ Navrhovatele, nemá VítČz
aukce nárok na náhradu žádných nákladĤ spojených s úþastí v aukci a pĜípadných jakýchkoliv nárokĤ vĤþi Navrhovateli
aukce a Organizátorovi aukce se tímto Úþastník aukce vzdává.

Bod 11.
ZpĤsob provedení aukce je dán použitou softwarovou aplikací aukce. Aukce se Ĝídí pĜimČĜenČ ustanovením paragrafu §
1772 OZ, jejímž cílem je výbČr nejvhodnČjší nabídky na uzavĜení kupní smlouvy nebo jiné smlouvy vymezující pĜesné
parametry pro zpenČžení pĜedmČtu aukce.
Úþastníci aukce berou na vČdomí, že jejich úþast v aukci konané dle této Aukþní vyhlášky je dobrovolná a že uþinČním
podání je projeven úþastníkem aukce souhlas s touto Aukþní vyhláškou a se znČním Rezervaþní smlouvy, Ceníkem služeb
a všech práv a povinností s tím souvisejících.
Na elektronickou aukci se nevztahují ustanovení právních pĜedpisĤ upravujících veĜejné dražby dle zák. þ. 26/2000 Sb.,
Zákon o veĜejných dražbách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Navrhovatel prohlašuje, že se znČním i podmínkami Aukþní vyhlášky souhlasí a na dĤkaz pravé a svobodné vĤle pĜipojuje
níže svĤj podpis.
V Praze dne 28.07.2020
podepsal
Alena Digitálně
Alena Aghová
Datum: 2020.07.30
Aghová
16:06:30 +02'00'
……………………………………

Organizátor aukce

PĜílohy:
x
x

Rezervaþní smlouva
Ceník služeb Organizátora aukce
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REZERVAČNÍ SMLOUVA
(č. zak.: 0745D000036/20)
KOVA Group a.s., IČO: 274 11 672, se sídlem Malátova 633/12, 150 00 Praha 5
zastoupená pověřeným zaměstnancem Alenou Aghovou
(dále jen jako „Organizátor aukce“)
a
Navrhovatel:
Pavel Machulka
nar. 30.6.1971, bytem Švabinského 1734, 356 01 Sokolov
Zastoupen: advokátkou JUDr. Šárkou Kincelovou, na základě plné moci
(dále jen jako „Navrhovatel“),
a Vítěz aukce konané dne Bude doplněno na portálu http://www.realdrazby.cz, kdy Vítěz aukce učinil nejvyšší podání Bude doplněno Kč za
předmět aukce uvedený v čl. I. této Smlouvy:
Vítěz aukce:
Bude doplněno,
(dále jen jako „Vítěz aukce“), (společně dále jen jako „Smluvní strany uzavírají tuto Rezervační smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 39/2020 Sb. zákonem o realitním zprostředkování, v platném znění (dále jen
„Realitní zákon“), a stanovují práva a povinnosti smluvních stran při rezervaci Nemovitosti a dále podmínky budoucího prodeje Nemovitosti ze
strany Navrhovatele na Vítěze aukce. (dále jen jako „Smlouva“).

I. Předmět rezervace
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, kanalizace, elektřiny), a to: pozemek parc. č. 1184/1 o
výměře 2 058 m2 – orná půda,
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 852 pro katastrální území Luby
I, obec Luby, okres Cheb.
Popis stavu předmětu rezervace:
Rovinatá parcela v klidné části obce. Přípojky vody, kanalizace a elektřiny jsou přivedeny na hranici pozemku. Přístup je zajištěn z obecní
komunikace. Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho středové části je vedením VN dotčen, je zde ochranné pásmo vedení. Nicméně díky
velikosti parcely, lze umístit stavbu domu.
Město Luby se nachází v severovýchodní části okresu Cheb v nadmořské výšce 518 m.n.m. Leží v těsné blízkosti státní hranice s Německem.
Jeho poloha vůči významným sídlům je 32 km západně od krajského města Karlovy Vary, 20 km severně od města Cheb, 19 km severozápadně od
města Sokolov a 11 km jihozápadně od města Kraslice. Město leží na silnici II. třídy č. 212, která se v Kynšperku nad Ohří napojuje na rychlostní
komunikaci R6 Cheb - Karlovy Vary.
Město Luby disponují kompletní občanskou vybaveností zahrnující základní a mateřskou školu, poštu, praktického lékaře pro děti i dospělé.
Dopravní dostupnost je zajištěna vlakem, autobusem.
Omezení váznoucí na předmětu rezervace s vlivem na cenu předmětu rezervace:
Faktické vady:
Na pozemku stojí sloup VN 22 kV, a v jeho středové části je vedením VN dotčen, je zde ochranné pásmo vedení. Viz Plán, který je nedílnou
přílohou Aukční vyhlášky.
Právní vady:
Na předmětu dražby neváznou žádná další práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Odhad ceny Předmětu rezervace:
Cena předmětu aukce byla dne 3.7.2020 zjištěna odhadem Organizátora aukce, a to v částce v místě a čase obvyklé ve výši 600 000,00 Kč.

II. Doba rezervace
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 20 dnů ode dne jejího
uzavření.

IV. Finanční vyrovnání
Bude doplněno Kč

III. Rezervační poplatek
50 000,00 Kč

VI. Základní podmínky Kupní smlouvy

1. Způsob úhrady Kupní ceny:
a) první část kupní ceny je zaplacený rezervační poplatek;
b) druhá část kupní ceny bude uhrazena do 5 dnů ode dne podpisu Kupní smlouvy jejím složením do Advokátní úschovy;
2. Vyplacení Kupní ceny Navrhovateli z Advokátní úschovy:
•
po provedení vkladu vlastnického práva k Nemovitosti Bude doplněno Kč;
3. Předání Nemovitosti:
•
se uskuteční fikcí, a to provedením vkladu vlastnického práva k Nemovitosti.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10421

VII. Další ujednání Kupní smlouvy
1. Navrhovatel prodá Vítězi aukce Předmět rezervace ve stavu popsaném v čl I. Smlouvy, tzn., že na ní nebudou váznout žádné další dluhy,
věcná břemena, zástavní práva, nájemní práva, jiná práva třetích osob a ani jiná omezení či právní povinnosti, že nebude mít žádné vady, na které
by měl Vítěze aukce zvláště upozornit, vyjma těch, které jsou uvedeny v čl. I Smlouvy a vyjma případného zástavního práva, a případného zákazu
uvolnění a záměny zástavního práva, váznoucího na Nemovitosti zřízeného Vítězem aukce ve prospěch úvěrující banky k zajištění hypotečního
úvěru Vítěze aukce. Navrhovatel s tímto případným zástavním právem, a případným zřízením zákazu uvolnění a záměny zástavního práva,
souhlasí.
2. V případě, že Vítěz aukce hodlá na úhradu Kupní ceny nebo její části použít hypoteční úvěr, zavazuje se předložit nejpozději v den podpisu
Kupní smlouvy úvěrovou smlouvu, na jejímž základě mu bude poskytnut úvěrující bankou hypoteční úvěr ve výši uvedené v čl. V Smlouvy.
V případě, že by Banka neposkytla Vítězi aukce hypoteční úvěr ve výši uvedené v čl. V Smlouvy, zavazuje se Vítěz aukce rozdíl mezi Vlastními
zdroji a Výší úvěru uhradit z vlastních zdrojů.
3. V případě, že bude Kupní cena nebo její část hrazena z hypotečního úvěru a úvěrující banka bude požadovat k zajištění tohoto úvěru zřízení
zástavního práva k Nemovitosti, případně zákazu uvolnění a záměny zástavního práva váznoucího na Nemovitosti, zavazuje se Navrhovatel, že
bude souhlasit se zřízením těchto omezení ve prospěch úvěrující banky.
4. Navrhovatel a Vítěz aukce se zavazují případné závady vytknuté katastrálním úřadem v řízení o povolení vkladu vlastnického práva
k Nemovitosti do katastru nemovitostí odstranit za vzájemné součinnosti ve lhůtě k tomu určené, nebo ve lhůtě stanovené zákonem; v případě
zamítnutí návrhu na vklad se smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 15 dnů od pravomocného rozhodnutí
příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad, že uzavřou novou kupní smlouvu za stejných podmínek, nedohodnou-li se strany
jinak.
5. Vítěz aukce se zavazuje uhradit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a dále daň z nabytí nemovitosti v zákonem stanovené lhůtě.
Náklady spojené s Advokátní úschovou hradí Organizátor aukce.
6. Navrhovatel a Vítěz aukce se dohodli, že do okamžiku složení druhé části Kupní ceny na účet Advokátní úschovy budou ponechány všechny
stejnopisy Kupní smlouvy a dva stejnopisy návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch Vítěze aukce v Advokátní úschově, ze které budou
uvolněny za podmínek dle smlouvy o Advokátní úschově.

V Praze dne

V Praze dne

V Praze dne

………………………………
Navrhovatel

………………………………
Vítěz aukce

………………………………
Organizátor aukce

Přílohy:




Další ujednání Smlouvy
Výpis z katastru nemovitostí Předmětu převodu

Další ujednání Smlouvy
1. Předmět Smlouvy
1. Další ujednání Smlouvy upravují práva a povinnosti Smluvních stran při
Rezervaci Nemovitosti a dále podmínky budoucího prodeje Nemovitosti
Navrhovatelem Vítězi aukce. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají ve
Smlouvě význam stanovený v těchto dokumentech.
2. Navrhovatel prohlašuje, že je vlastníkem Nemovitosti a má vážný zájem
o její prodej Vítězi aukce.
3. Vítěz aukce prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen
Navrhovatelem a Organizátorem aukce v rozsahu čl. I této Smlouvy
Nemovitosti a má zájem si její koupi v tomto stavu rezervovat.
4. Vítěz aukce nepožaduje obstarání stavebně technické dokumentace k
Nemovitosti ve smyslu § 3 odst. 2 písmene e) Realitního zákona.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že ve lhůtě stanovené v této Smlouvě
uzavřou Kupní smlouvu za dohodnutou Kupní cenu a za podmínek uvedených
v této Smlouvě.

2. Vymezení pojmů
 Nemovitostí se pro účely této Smlouvy rozumí nemovitá věc nebo
veškeré nemovité věci specifikované v čl. I. Smlouvy se všemi součástmi a
příslušenstvím a s veškerými právy a povinnostmi s nimi spojenými.
 Advokátní úschovou se pro účely této Smlouvy rozumí úschova
peněžních prostředků u Mgr. Petry Hložkové, advokáta, ČAK 8614, se
sídlem Kubišova 1303/49, Praha 8, Libeň. Úhrada nákladů spojených
s Advokátní úschovou hradí Organizátor aukce. Smlouvu o Advokátní
úschově Smluvní strany uzavřou ve lhůtě uvedené v odst. 4.1. Dalších
ujednání této Smlouvy.
 Rezervací se rozumí povinnost Navrhovatele, že po dobu trvání Smlouvy
uvedené v čl. II. Smlouvy nebude nabízet převod Nemovitosti třetím osobám,
nepřevede ji na třetí osobu, a ani za tím účelem neuzavře se třetími osobami
smlouvu o smlouvě budoucí kupní, anebo jakoukoliv jinou smlouvu, kterou by
byl znemožněn převod Nemovitosti na Vítěze aukce.
 Kupní smlouva je smlouva, jejímž předmětem je povinnost Navrhovatele
převést na Vítěze aukce vlastnické právo k Nemovitosti a povinnost Vítěz
aukce zaplatit za to Navrhovateli Kupní cenu.
 Kupní cena je částka v korunách českých vzájemně dohodnutá v čl. IV.
této Smlouvy.
 Předáním Nemovitosti se pro účely této Smlouvy rozumí protokolární
předání Nemovitosti Vítězi aukce, který se ji zavazuje převzít ve stavu ke dni
podpisu Kupní smlouvy s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Navrhovatel
předá Vítězi aukce opisy či originály veškerých rozhodnutí vztahujících se
k předmětné Nemovitosti, klíče a další nezbytné náležitosti, které má v držení.
Současně s předáním budou provedeny za vzájemné součinnosti potřebné
úkony spojené s přehlášením dodávek elektřiny, plynu, vodného, stočného,
telefonní linky aj., které spravuje Navrhovatel, na Vítěze aukce.

3. Rezervační poplatek

1. Vítěz aukce, Organizátor aukce a Navrhovatel aukce se dohodli na
zápočtu aukční jistoty zaplacení Vítězem aukce dne Bude doplněno pod
VS: Bude doplněno a SS: 7453620 na úhradu Rezervačního poplatku ve
výši sjednané v čl. III. Smlouvy
2. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu první část Kupní ceny bude
započítán Rezervační poplatek sjednaný v čl. III. Smlouvy. Tímto zápočtem
přejde dispoziční právo k Rezervačnímu poplatku na Navrhovatele.

4. Povinnosti Smluvních stran

3. Navrhovatel a Vítěz aukce se zavazují uzavřít Kupní smlouvu, pokud
bude splňovat podmínky vymezené v této Smlouvě ve lhůtě uvedené v čl. II
této Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, dojde k podpisu v
poslední den lhůty uvedené v čl. II této Smlouvy v 10 hodin dopoledne v sídle
Organizátora aukce. Pokud poslední den lhůty uvedené v čl. II této Smlouvy
připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, lhůta končí v nejbližší
následující pracovní den. V případě, že si smluvní strany sjednaly uhrazení
Kupní ceny, anebo její části, složením do Advokátní úschovy, zavazují se ve
stejné lhůtě, ve které mají dle tohoto odstavce této Smlouvy uzavřít Kupní
smlouvu, uzavřít rovněž i smlouvou o Advokátní úschově.
4. Navrhovatel prostřednictvím Organizátora aukce předloží návrh Kupní
smlouvy Vítězi aukce nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této
Smlouvy. Nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, postačí tento
návrh předložit elektronickou poštou, stejně tak všechny návrhy na jeho
změny, připomínky a ostatní projevy vedoucí k uzavření Kupní smlouvy.
5. V případě, že Navrhovatel poruší svou povinnost uzavřít se Vítězem
aukce ve lhůtě stanovené v čl. II. této Smlouvy Kupní smlouvu, předloženou
v souladu s odst. 4.2 Dalších ujednání této Smlouvy, má Organizátor aukce
povinnost vrátit Rezervační poplatek Vítězi aukce, a to do 10 dnů od
marného uplynutí lhůty uvedené v čl. II. této Smlouvy.
6. V případě, že (i) Vítěz aukce poruší svou povinnost uzavřít s
Navrhovatelem ve lhůtě uvedené v čl. II. této Smlouvy Kupní smlouvu
předloženou v souladu s odst. 4.2 Dalších ujednání této Smlouvy, a/nebo (ii)
bude v prodlení s úhradou kterékoliv části Finančního vyrovnání, vzniká
Navrhovateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši Rezervačního
poplatku sjednaného v čl. III. této Smlouvy. Smluvní strany si sjednávají, že
pohledávka Navrhovatele na zaplacení smluvní pokuty vůči Vítězi aukce se
započítává proti pohledávce Vítěze aukce na vrácení Rezervačního poplatku
v okamžiku, kdy Vítěz aukce poruší svou povinnost uzavřít s Navrhovatelem

ve lhůtě uvedené v čl. II. Kupní smlouvu k Předmětu aukce. Výši smluvní
pokuty smluvní strany považují za přiměřenou významu chráněného zájmu.
5. Za porušení povinnosti podle odst. 4.4 Dalších ujednání této Smlouvy se
nepovažuje případ, kdy na straně Vítěze aukce nastane nezávisle na jeho vůli
překážka, která mu brání ve splnění jeho povinnosti uzavřít některou
z předmětných smluv, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Vítěz aukce
tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době
uzavření této Smlouvy tuto překážku předpovídal. O takové překážce je Vítěz
aukce povinen vyrozumět Organizátora aukce a/nebo Navrhovatele bez
zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví, jinak se k takové překážce nebude
přihlížet.

5. Doba trvání Smlouvy
Tato Smlouva pozbývá mimo jiné účinnosti:
a) v případě, že Navrhovatel poruší svou povinnost specifikovanou v odst.
4.3 Dalších ujednání této Smlouvy uzavřít Kupní smlouvu; povinnost
Organizátora aukce vrátit Rezervační poplatek Vítězi aukce tím však není
dotčena;
b) v případě, že Vítěz aukce poruší svou povinnost specifikovanou v odst.
4.4 Dalších ujednání této Smlouvy uzavřít Kupní smlouvu; jeho povinnost
zaplatit Navrhovateli smluvní pokutu ve výši Rezervačního poplatku tím však
není dotčena.

6. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny veškeré právní jednání
vůči druhé straně, s výjimkou úkonů, o kterých je v této Smlouvě stanoveno,
že postačí jejich zaslání elektronickou poštou, zasílat formou doporučeného
dopisu na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy a sjednávají si, že pro účely
Smlouvy se za okamžik doručení zásilky druhé straně považuje desátý den
od odeslání doporučené zásilky na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy,
pokud tato strana neoznámí písemným způsobem ostatním stranám jinou
korespondenční adresu.
2. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je, nebo se stane neplatným
nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy v platnosti. Obě
Smluvní strany se zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení Smlouvy
nahradit ustanovením platným a účinným, které svým obsahem nejlépe
odpovídá ustanovení původnímu.
3. Tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a
ujednání vztahující se k předmětu smlouvy. Smlouva je vyhotovena a
podepsána ve třech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží
po jednom a jeden stejnopis obdrží Realitní zprostředkovatel. Ujednání této
Smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným pořadově
očíslovaným dodatkem této Smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními
stranami. Osoby jednající za Smluvní strany Smlouvy svými podpisy na
Smlouvě zároveň potvrzují, že jsou ke dni podpisu této Smlouvy oprávněny
bez jakýchkoliv omezení v dané věci Smluvní strany Smlouvy zastupovat.
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle
projevů jejich pravé, svobodné a vážné vůle, těmto projevům odpovídá její
obsah a jako takovou ji podepisují.
V Praze dne

................................

................................

Navrhovatel

Vítěz aukce

................................
Organizátor aukce

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 25.06.2020 08:55:03
Okres: CZ0411 Cheb
Kat.území: 688151 Luby I

Obec: 554634 Luby
List vlastnictví: 852

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Machulka Pavel, Švabinského 1734, 35601 Sokolov
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
1184/1

(St. = stavební parcela)
Identifikátor
710630/2225

Způsob využití

Výměra[m2] Druh pozemku
2058 orná půda

Podíl

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond

- Bez zápisu

C

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

D

Poznámky a další obdobné údaje

- Bez zápisu

Typ vztahu
o Zahájení exekuce

pověřený soudní exekutor: Mgr. Hynek Sekyrka, Murmanská 1475/4,
100 00 Praha 10
Povinnost k
Machulka Pavel, Švabinského 1734, 35601 Sokolov,
RČ/IČO: 710630/2225
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 145 EX 10/19-10 k 28 EXE236/2019 -11 ze dne 28.01.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 29.01.2019
04:46:03. Zápis proveden dne 01.02.2019; uloženo na prac. Praha
Z-3131/2019-101
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina
o Smlouva kupní

ze dne 20.11.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 13.12.2017 17:11:35.
Zápis proveden dne 05.01.2018.
V-7929/2017-402
Pro: Machulka Pavel, Švabinského 1734, 35601 Sokolov
RČ/IČO: 710630/2225

F

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
1184/1

BPEJ
72911

Výměra[m2]
2058

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, kód: 402.
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Okres: CZ0411 Cheb
Kat.území: 688151 Luby I

Obec: 554634 Luby
List vlastnictví: 852

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách

(St. = stavební parcela)

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, kód: 402.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem

Vyhotoveno:

25.06.2020

09:14:10

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: .................

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, kód: 402.
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Ceník služeb
Společnost

KOVA Group a.s.

IČO: 27411672, se sídlem Malátova 633/12, Praha 5
(dále jen jako „Dražebník“)
ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uveřejňuje tento ceník služeb (dále jen jako „Ceník“)
a informuje všechny potencionální účastníky dražby, nebo aukce, navrhovatele a klienty a kteří mají zájem o účast v dražbě, aukci, nebo
uzavření smlouvy o provedení dražby a aukce s Dražebníkem, (dále jen jako „Zájemce“), že služby objednané, nebo provedené
Dražebníkem a Organizační náklady dražby nebo aukce budou účtovány dle tohoto Ceníku, pokud není ve Smlouvě o provedení dražby,
zákoně 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění, nebo aukci uvedeno jinak.

Administrativní příprava dražby nebo aukce
Jedná se o paušální náklady Dražebníka na analýzu předmětu
převodu, zejména popisu jeho stavu, zjištění právních a faktických
vad, případné ocenění movitých věcí přímo Dražebníkem, nebo
zadání ocenění předmětu převodu znalcem, zprostředkování
sepisu realitní smlouvy advokátem, přípravu veškeré smluvní
dokumentace, průvodních dopisů, objednávek na uveřejnění
dražební vyhlášky, dokumentace k propagaci předmětu převodu a
následnou archivaci dokumentace v souladu s platnými předpisy.

Inzerce na Facebook a Instagram................................. dle nákladů

Prohlídky a předání předmětu dražby a aukce
Každá započatá hodina dražebníka při prohlídce,
nebo předávání........................................................ 2 500 Kč / hod
Cestovní náklady ........................................................... 10 Kč / km
Náhrada za ztracený čas ......................................... 1 000 Kč / hod

Úkony spojené s Katastrem nemovitostí
Vytvoření návrhu na vklad do KN – změna vlastnictví .......... 500 Kč

nemovité věci:
První dražba nebo aukce ................................................ 25 000 Kč
Opakovaná dražba nebo aukce ...................................... 15 000 Kč

Vytvoření návrhu na vklad do KN – výmaz zást.práva ......... 500 Kč
Sepis plné moci k prodeji / koupi nemovitosti advokátem .. 2 000 Kč
Sepis obecné plné moci.................................................... 1 000 Kč

Příprava daňových přiznání

movité věci:
První dražba nebo aukce ................................................ 15 000 Kč
Opakovaná dražba nebo aukce ........................................ 7 500 Kč

Vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
a podkladů pro směrnou hodnotu ..................................... 1 500 Kč

Fotodokumentace předmětu dražby a aukce

Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
za jednotku a pozemek ..................................................... 1 000 Kč

Nemovitost ....................................................................... 5 000 Kč
Vozidlo ............................................................................. 2 000 Kč
Ostatní movité .................................................................. 3 000 Kč

Analýza vad nemovitosti dle §12 Realitního
zákona
Jednotka........................................................................... 8 000 Kč
Pozemek .......................................................................... 5 000 Kč
Dům ............................................................................... 15 000 Kč
Komerční areál ............................................................... 30 000 Kč

Inzerce dražeb a aukcí
Zahrnuje zpracování nabídky předmětu převodu, její evidenci
v informačních systémech Dražebníka a její uveřejnění na
relevantních inzertních portálech a sociálních sítích.
Realitní servery:
kova.cz, drazby.cz, sreality.cz, realitymix.cz, reality.idnes.cz,
Eurobydleni.cz, RealCity.cz, reality-cechy.cz .............. 100 Kč / den
Ostatní inzertní servery:
sbazar.cz, bazos.cz, sauto.cz, burzaspravcu.cz............ 60 Kč / den

Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
za rodinný dům ................................................................. 1 500 Kč
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
za ostatní druhy nemovitostí ........... 1 000 Kč + 300 Kč za nemovit.

Služby spojené vozidly
Diagnostika závad na vozidle ..................................... 600 Kč / hod
Výměna autobaterie ............................................................ 600 Kč
Parkovné osobní automobil .................................. 1 200 Kč / měsíc
Parkovné nákladní automobil................................ 1 500 Kč / měsíc
Pojištění odpovědnosti z provozu mot. vozidla při ........ 10 Kč / den
Převoz osobního automobilu do 3,5 t. ............................ 25 Kč / km
Převoz nákladního vozidla do 3,5 t. ............................... 35 Kč / km
Paušální převoz vozidla do 3,5 t. v rámci okresu Praha .... 1 500 Kč
Čištění vozidla bez tepování interiéru ............................... 1 500 Kč
Čištění vozidla s tepováním interiéru ................................ 2 500 Kč

Ostatní služby
Jednání na základě plné moci ................................. 1 000 Kč / hod
Vypracování podkladů pro převod elektřiny, plynu, vody aj. . 500 Kč

• pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny bez příslušné sazby DPH
• Ceník je platný od 3.3.2020

