
 
 

AUKČNÍ VYHLÁŠKA 
o provedení dobrovolné elektronické aukce číslo: EA202215  

dne 5.10.2022 od 10:00 hodin na www.drazimdomov.cz 

 

 

I. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 

Prodávající/Navrhovatel aukce: AAA Realitní fond a.s., zastoupen pověřeným 
členem představenstva Ing. Otakarem Šmídem, 
prostřednictvím Ing. Dany Hunčovské se 
společností ECON REAL s.r.o. IČ 28176588, 
obchodní společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném MS v Praze, v oddíle C, 
vložka č. 21455130787, sídlem Notečská 568/2, 
181 00 Praha 8  

 
Poskytovatel aukčního prostředí: ECON REAL s.r.o. IČ 28176588, obchodní 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném MS v Praze, v oddíle C, vložka č. 
21455130787, sídlem Notečská 568/2, 181 00 
Praha 8  

 
 

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AUKCI:  
 

Název aukce:    Dvougenerační dům Stará Paka – Ústí, Jičín  
 
Obvyklá cena Předmětu aukce: 4.900 000,- KČ 
 
Nejnižší podání:   2.200.000,- KČ (vyvolávací cena) 
 
Aukční jistota: 150.000,- KČ, aukční jistotu uhraďte převodem 

na číslo depozitního účtu: 4788947379/0800 
(Česká spořitelna, a.s.) 

 jako variabilní symbol uveďte 202215  
 jako specifický symbol uveďte Vaše ID číslo 

uživatelského účtu na portále 
www.drazimomov.cz (který naleznete po 
registraci a zalogování), nebo RC či IČ dle 
registrace. 

 
Minimální příhoz:       25.000,- KČ 
 
 
Začátek aukce:   5.10.2022, 10:00 hod. 
Konec aukce:    5.10.2022, 11:00 hod. 
 
Místo konání aukce:   www.drazimdomov.cz 
 
Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: 60 dnů ode dne ukončení aukce 
Lhůta pro úhradu kupní ceny:              20 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy 

 
ECON REAL s.r.o. 
Šárka Business park 
Lužná 591/4 
Praha 6 
www.econreal.cz 
info@econreal.cz 
 
IČ:        28176588      
DIČ: CZ28176588 
 
 
 
KONTAKTY:  
Ing. Dana Hunčovská 
Majitelka společnosti 
+ 420 607 990 651 
huncovska@econreal.cz 
 
 
 
 
 

 Osobní a individuální realit-
ní poradenství 

 Hypotéky – máme 99% 
úspěšnost 

 Řešení exekucí a oddlužení 
 Zastupování na úřadech 
 Kolaudační řízení 
 Daňová přiznání 
 Vyhledání nemovitosti ke 

koupi či k nájmu dle vašich 
požadavků 

 Zajištění prodeje či 
pronájmu vaší nemovitosti 
za nejvyšší možnou cenu a 
v krátkém čase 

 
 

 
 

„COKOLI POTŘEBUJETE – 
NALEZNEME PRO VÁS POUZE 

A JEDINĚ REÁLNÉ ŘEŠENÍ“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍDLO: 
Notečská 568/2 
181 00 Praha 8 

 
 

Společnost zapsána u MS 
v Praze, oddíl C, vložka 130787 
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III. VYHLÁŠENÍ AUKCE konání aukce, místo, datum a čas zahájení aukce 
 
Aukce bude uskutečněna elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního 
systému na adrese: https://www.drazimdomov.cz  
Zahájení elektronické aukce se stanovuje na den 5.10.2022 v 10:00 hodin na internetové 
adrese https://drazimdomov.cz. Od tohoto okamžiku mohou účastníci aukce činit 
podání. Ukončení aukce se stanovuje na den 5.10.2022 v 11:00 hodin (toto je 
nejčasnější možný okamžik skončení aukce). Elektronická aukce je zahájena 
prohlášením o zahájení aukce, které se zobrazí v elektronickém dražebním systému. 
 
IV. PODMÍNKY pro účast v aukci pro zájemce: 

 
1) provést registraci na portále www.drazimdomov.cz,  případně prostřednictvím 
komunikace přes info@drazimdomov.cz 
2) připojit se do Aukce včetně zaškrtnutí políčka "Souhlasím a chci se připojit k aukci" 
a potvrzením tlačítkem „ODESLAT“ na webové stránce aukce 
3) složit Aukční jistotu na účet se správným VS a SS dle výše uvedených pokynů 

 
V. AUKČNÍ JISTOTA 
 
Aukční jistota Aukční jistota byla stanovena na částku 150.000,-Kč (slovy jedno sto 
padesát tisíc korun českých). Účastník je povinen složit Aukční jistotu takovým 
způsobem, aby mohl Organizátor aukce složení Aukční jistoty ověřit. Aukční jistota 
musí být složena před zahájením aukce, a to: - bezhotovostním převodem na depozitní 
účet Organizátora aukce 4788947379/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., pod VS 
202215, s uvedením specifického symbolu, kterým je IČ u právnických osob, datum 
narození u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo DIČ u právnických osob 
nezapsaných v obchodním rejstříku; dokladem o platbě je výpis z účtu s odepsanou 
platbou a to tak, aby byla připsána na účet Organizátora aukce nejpozději do 17.00 h v 
den, který předchází dni konání aukce, dokladem o platbě je pokladní doklad na danou 
částku.  
 
 
Účastníkům aukce, kteří se nestanou Vítězi aukce, a kteří složili Aukční jistotu, bude 
Aukční jistota vrácena bezhotovostním převodem zpět na účet, ze kterého byla zaslána, 
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce.  
 
 
Bylo-li od aukce upuštěno, bude účastníkům aukce Aukční jistota vrácena 
bezhotovostním převodem zpět na účet, ze kterého byla zaslána, a to nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne oznámení o upuštění od aukce.  
Využije-li Navrhovatel aukce svého práva odmítnou nabídku Vítěze aukce, bude Vítězi 
aukce Aukční jistota vrácena bezhotovostním převodem zpět na účet, ze kterého byla 
zaslána, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne konání aukce.  
 
Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se ZAPOČÍTÁVÁ do ceny dosažené v aukci 
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VI.      POPIS PŘEDMĚTU AUKCE 

Údaje podle katastru nemovitostí: 

Předmětem aukce jsou tyto nemovitosti: 
 
Pozemek parc. č. St. 136/1 zastavěná plocha a nádvoří   981 m2 
Pozemek parc. č. St. 136/2 zastavěná plocha a nádvoří   145 m2 

- Součástí je stavba Ústí č.p. 69, bydlení 
Pozemek parc. č. 150/1 trvalý travní porost  1.385 m2 
Pozemek parc. č. 150/2 zahrada     304 m2 
 
Vše v katastrálním území Ústí u Staré Paky, obci Stará Paka, okres Jičín, jak je zapsáno 
na listu vlastnictví č. 373 Umístění a popis: Obec: Stará Paka Katastrální území: Ústí u 
Staré Paky Okres: Jičín Adresa: Ústí 69, 507 91 Stará Paka - Ústí, Česko.  
 
List vlastnictví je nedílnou součástí této aukční vyhlášky  
 
Umístění a popis: 

Obec: Stará Paka - Ústí 

Katastrální území: Ústí u Staré Paky 

Okres: Jičín  

Adresa: Ústí 69, Stará Paka – Ústí, okres Jičín,   

 

Slovní popis: 

Předmětem aukce je dvougenerační rodinný dům v obci Ústí u Staré Paky, volně stojící, 
podsklepený, patrový se stanovou střechou se střešním vikýřem a balkony. První 
podzemní podlaží slouží jako technické se dvěma garážemi, kuchyňskou s toaletou a 
kotelnou, v prvním a druhém nadzemním podlaží je vždy jeden byt o velikosti 2+1 
s příslušenstvím o výměře cca 88 m2. Byt jsou totožné dispozice a disponují vždy 
chodbou, samostatnou toaletou, koupelnou, kuchyní, komorou a dvěma prostornými 
pokoji. Na obou stranách bytů jsou balkony. Prostorné podkroví s kvalitním trámovím 
lze přestavět na další jednotku.  
 
Dům je napojen na elektriku vrchní kabelovou přípojkou, na vodu z vlastní studny, s 
možností napojení na veřejný vodovodní řád, který vede přes pozemek. Dům je vytápěn 
kotlem na tuhá paliva, ale je zde možnost napojení na veřejný plynovod, plyn je k 
dispozici na hranici pozemku. Dům je odkanalizován do vlastního čistícího zařízení s 
přepadem do vodoteče.  
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Příslušenství tvoří dřevěná kolna, zpevněná plocha z betonu před vjezdem do dvou 
garáží a ke hlavnímu vchodu do domu, dřevěný kotec pro psa, dřevěné oplocení s vraty 
a vrátky, venkovní posezení s domácí udírnou, fóliovník, vlastní studna, septik, přípojky 
inženýrských sítí, to je el. energie, vody z vlastní studny, kanalizační přípojky do 
septiku s přepadem do vodoteče a trvalé porosty na pozemcích.  

Dům je po částečné rekonstrukci, další dokončení je již na novém majiteli.  

Dům se nachází na vyvýšeném místě, na břehu řeky Olešky u nově zrekonstruovaného 
silničního betonového mostu. Povodňové riziko je zde č.3, ale v domě voda díky 
vyvýšenému místu nebyla. Parkování možné na veřejné komunikaci i na vlastním 
pozemku u domu nebo ve vlastních dvou garážích. Ústí je situované minutu od Staré 
Paky, v rámci které je větší občanská vybavenost, například základní škola, školka, 
obchod, restaurace, knihovna, drobní živnostníci, atd. Nová Paka, kde je vybavenosti 
kompletní, je vzdálena asi 3 km a je dostupná i pravidelných autobusovým spojením. 

Technické parametry:  

Vytápění: kotel na tuhá paliva, možnost napojení na plynofikaci 

Voda: vlastní studna, možnost napojení na vodovodní řád.  

Kanalizace: vlastní čistička s přepadem 

Elektrika: 230/380 

Zdivo: cihla 

Podlahová plocha domu: cca 259 m2 

Výměra pozemků: 2.815 m2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav nemovitosti s ohledem na 
případné reklamace vlastností předmětu aukce. 
  
 
Práva a závazky/vady: 
Navrhovatel aukce prohlašuje, že na předmětu aukce neváznou žádné dluhy, věcná 
břemena, zástavní práva, předkupní práva, nájemní a jiná obdobná užívací práva, ani 
jiné právní vady či povinnosti (ani nejsou uzavřeny smlouvy, z nichž by taková práva v 
budoucnu mohla vzniknout), vyjma:  
 
Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky dle LV č. 373. Toto zástavní právo bude 
vymazáno nejpozději do 60 dní od úhrady kupní ceny vítězem aukce. 
 

Odhadnutá cena předmětu aukce  
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Odhad ceny Předmětu aukce určil v čase a místě obvyklém byl zjištěn zástupcem Ing. 
Františkem Pazderou, který ocenil předmět aukce na částku 4.900.000,-Kč (čtyři 
miliony devět set tisíc korun českých). 

 
VII. TERMÍNY PROHLÍDEK 

Prohlídkové termíny se na této nemovitosti budou konat dne 17.9.2022 od 10:00 hodin 
do 13:00 hodin a 26.9.2022 od 15:00 hodin do 18:00 hodin. Na prohlídku je nutné se 
předem nahlásit aukčnímu specialistovi. 

 
Pro další informace volejte zástupce aukční společnosti - tel.: 607 990 651  - Ing. Dana 
Hunčovská. Účast na prohlídce není podmínkou pro účast v aukci. 

 
 

VIII. REGISTRACE A PRŮBĚH AUKCE 

Účastníky aukce se mohou stát fyzické i právnické osoby, splňující podmínky nabytí 
nemovitosti v České republice.  

Účastník aukce se do elektronické aukce registruje prostřednictvím žádosti přes 
elektronický dražební systém http://www.drazimdomov.cz. Organizátor aukce je 
povinen bez zbytečného odkladu po obdržení této žádosti zaslat účastníkovi aukce na 
adresu jeho elektronické pošty podrobnosti týkající se účasti na elektronické aukci, 
zejména pak základní informace o elektronické aukci, o způsobu prokázání totožnosti 
účastníka aukce a způsobu složení Aukční jistoty,  

Elektronické aukce se může účastnit pouze účastník aukce, který splnil povinnosti 
vyplývající z této Aukční vyhlášky a byl zapsán do seznamu účastníků aukce. O zapsání 
do seznamu účastníků aukce informuje Organizátor aukce každého účastníka aukce bez 
zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty.  

A/ Registrace  

V elektronickém dražebním systému na adrese https://www.drazimdomov.cz.  

Použitím odkazu Registrace zadá Registraci účastníka a vyplní požadované údaje. Po 
provedení kontroly údajů klikne na tlačítko Potvrdit, a tím bude registrační formulář 
odeslán. Na emailovou adresu účastníka aukce bude následně doručeno Potvrzení 
registrace s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou registraci 
dokončí. Jedná se o úkon, kterým je potvrzena existence emailové adresy a uživatelský 
účet se tím stane aktivním. Na emailovou adresu účastníka aukce bude nakonec 
doručeno Dokončení registrace a zaslání přihlašovacích údajů. Poté se účastník přihlásí 
ke svému uživatelskému účtu kliknutím na tlačítko Přihlášení a v zobrazeném okně 
vyplní „Uživatelské jméno“ (emailová adresa) a heslo a klikne na tlačítko „Přihlásit“. 
Poté vyhledá aukci v záložkách dle čísla aukce, jednacího čísla či lokality. Po zobrazení 
aukce kliknutím na tlačítko „Připojte se – online“ se tato aukce ihned zobrazí na 
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uživatelském účtu účastníka aukce v části Moje aukce. Zároveň bude Organizátorovi 
aukce oznámeno, že se účastník jako účastník aukce připojil k jeho aukci. Do aukce je 
možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby účastník aukce 
provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením aukce, aby 
Organizátor aukce mohl ověřit zejména úhradu Aukční jistoty.  

B/ Prokázání totožnosti  

Každý účastník aukce, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen 
Organizátorovi aukce doložit svou totožnost. Může tak učinit více způsoby, které 
stanoví tato Aukční vyhláška. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze 
Organizátor aukce a totožnost je možné provést níže uvedenými způsoby: a) osobně u 
Organizátora aukce např. v rámci prohlídky b) ověřenými doklady zaslanými poštou do 
sídla Organizátora aukce c) ověřenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / 
firemním) d) ověřenými konvertovanými doklady do datové schránky Organizátora 
aukce (číslo schránky: b4j2xgr e) ověřenými konvertovanými doklady vloženými na 
uživatelský účet elektronického dražebního systému  

Fyzické osoby, které se míní stát účastníky aukce, nebo které jednají za či jménem 
právnické osoby, mínící se stát účastníkem aukce, jsou povinni doložit svou totožnost 
občanským průkazem nebo dokladem mu postaveným na roveň, cizí státní příslušníci 
pouze cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu. Fyzická osoba jednající 
jménem právnické osoby se sídlem v ČR, jež se míní účastnit aukce, je povinna 
předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než tří měsíce (originál či úředně 
ověřenou kopii) nebo v případě právnických osob nezapisovaných do obchodního 
rejstříku výpis z jiného příslušného registru či rejstříku, kde je právnická osoba zapsána, 
ne starší než tři měsíce (originál či úředně ověřená kopie). Z těchto listin musí být 
zjevné, že dotčená fyzická osoba je oprávněna samostatně jednat jménem právnické 
osoby. V případě jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ČR, 
musí být předložena veřejná listina vydaná příslušným úřadem cizího státu plnící tutéž 
funkci, co listiny zmíněné v předchozí větě. Pravost těchto listin vydaných orgány 
cizího státu (resp. pravost podpisů osob jednajících jejich jménem, včetně jejich 
oprávnění tak jednat anebo pravost razítka) musí být apostilovány (v případě státu mimo 
příslušnou Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). Je-li některá z výše 
uvedených listin vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena 
překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z 
krajských soudů ČR. Fyzická osoba jednající na základě plné moci za osobu (fyzickou 
či právnickou), jež se míní účastnit aukce, jsou povinny předložit písemnou plnou moc, 
udělenou zmocnitelem zvlášť pro tuto aukci. Podpisy na této plné moci musí být úředně 
ověřeny. V případě vyhotovení úředního ověření v zahraničí, musí být úřední ověření 
apostilováno (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí být 
superlegalizovány). V případě zastoupení právnických osob musí zástupce doložit 
listiny dle předchozího odstavce této Aukční vyhlášky, dokládající oprávnění osob 
podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-li některá z výše uvedených 
listin vyhotovena v jiném než českém jazyce, musí být tato listina opatřena překladem 
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do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z krajských 
soudů.  

Za právnickou osobu, jež se míní účastnit aukce, může jednat prokurista, pokud 
prostřednictvím shora uvedených listin doloží svou funkci. V případě společného 
účastenství v aukci společně více osob s cílem nabýt vlastnictví k předmětu aukce do 
spoluvlastnictví více osob, je nutné předložit čestné prohlášení těchto osob o tom, že se 
dohodli na společném účastenství v této aukci konané dle této Aukční vyhlášky, že se 
dohodli na budoucí výši svých spoluvlastnických podílů k vydraženému předmětu 
aukce, že společně a nerozdílně uhradí Aukční jistotu podle této Aukční vyhlášky, že 
uhradí společně a nerozdílně cenu dosaženou v aukci v případě, že se stanou Vítězi 
aukce, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do 
doby převzetí předmětu aukce a že na základě zvláštní plné moci zmocňují společného 
zástupce, aby se aukce účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět aukce 
dražil. Dále je nutno předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby 
účastnit aukce. Podpisy na plné moci a čestném prohlášení musí být úředně ověřeny. 
Každý registrovaný účastník aukce souhlasí a dává pokyn k tomu, aby pokud učiní v 
aukci nejvyšší nabídku nebo jeho nabídka bude učiněna jako první nebo druhá v pořadí 
za nejvyšší nabídkou, Organizátor aukce předal všechny jeho osobní a kontaktní údaje, 
jak je poskytl při registraci a prokázání totožnosti, po ukončení aukce Navrhovateli 
aukce za účelem vypracování dokumentů a kontaktování účastníka aukce ve věci 
dojednání dalších podmínek převodu předmětu aukce.  

C/ Složení Aukční jistoty  

Aukční jistotu skládá účastník aukce podle ustanovení čl. V. této Aukční vyhlášky.  

D/ Průběh elektronické aukce  

Po prokázání totožnosti účastníka aukce, složení Aukční jistoty, splnění povinnosti 
vyplývající z této Aukční vyhlášky, bude účastník aukce zapsán do seznamu účastníků 
aukce. O zapsání do seznamu účastníků aukce informuje Organizátor aukce každého 
účastníka aukce bez zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty. Takto 
zapsanému účastníkovi aukce bude v elektronickém dražebním systému umístěném na 
adrese https://www.drazimdomov.cz přiděleno jedinečné číslo, které je účastníkovi 
aukce náhodně přiděleno v rámci každé elektronické aukce a slouží k jeho 
jednoznačnému rozlišení. Poté může projevovat svou účast v zapsané aukci činěním 
podáním/příhozu kdykoli v jejím průběhu. Při činění podání/příhozu musí být účastník 
aukce před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda 
chce skutečně učinit podání v takové výši, která je zobrazena elektronickým dražebním 
systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém dražebním 
systému. Podání činí účastník aukce vyplněním kolonky pro příhoz a potvrzením 
tlačítka Přihodit. Tímto je učiněn příhoz/podání. Podání (účastníkem aukce nabízená 
cena) se automaticky přepočítá po vyplnění výše příhozu. Podání a příhoz bude 
zobrazeno v seznamu příhozů. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo 
systémem elektronických dražeb účastníku aukce zpětně potvrzeno – po podání se 
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zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli, že podání bylo přijato a samotné podání se 
objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce.  

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání, se zobrazují následující 
výzvy a prohlášení:  

a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je 
účastníkům aukce zobrazena výzva „Poprvé pro účastníka aukce (označení 
identifikátoru účastníka aukce, který učinil nejvyšší podání)“,  

b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 2 minuty, je 
účastníkům aukce zobrazena výzva „Podruhé pro účastníka aukce (označení 
identifikátoru účastníka aukce, který učinil nejvyšší podání)“,  

c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1 minuta, je 
účastníkům aukce zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků 
aukce podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem aukce (označení 
identifikátoru účastníka aukce, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“.  

d) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům aukce 
zobrazena výzva „Potřetí pro účastníka aukce (označení identifikátoru účastníka aukce, 
který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno. Je-li v posledních 
5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání 
účastníkem aukce, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku 
posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by 
bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. Elektronický dražební systém 
vylučuje v elektronické aukci činit stejné podání ve stejném okamžiku. Další podání 
tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v 
elektronické aukci přihlíženo. 

IX.        VÝSLEDEK AUKCE 

Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil v aukci nejvyšší podání. Nejvyšší 
podání učiněné Vítězem aukce se považuje za nabídku doplatku kupní ceny (nad rámec 
aukční jistoty) za předmět aukce, přičemž Navrhovatel aukce má právo tuto nabídku 
odmítnout. V případě, že Navrhovatel aukce neakceptuje nabídku učiněnou 
Vítězem aukce, nemá Vítěz aukce nárok na náhradu žádných nákladů spojených s 
účastí v aukci. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, 
zda Navrhovatel aukce jeho nabídku akceptuje, a to nejpozději do 5 dnů od ukončení 
aukce.  

IX. ODMĚNA ORGANIZÁTORA AUKCE 

Organizátora aukce JE HRAZENA NAVRHOVATELEM AUKCE/PRODÁVAJÍCÍM. 
Odměnu je Organizátor oprávněn započíst oproti uhrazené Aukční jistotě. V případě 
neuzavření Kupní smlouvy z důvodů na straně Navrhovatele aukce, má Organizátor 
aukce nárok na náhradu sjednaných nákladů dle uzavřené Zprostředkovatelské smlouvy 
mezi Navrhovatelem a Organizátorem aukce.  
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X. LHŮTA A ZPŮSOB ÚHRADY CENY DOSAŽENÉ V AUKCI 

Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci Pokud byla nabídka Vítěze aukce 
Navrhovatelem aukce akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem 
Kupní smlouvu, a to ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů ode dne ukončení aukce. Znění 
Smlouvy o převodu družstevního podílu bude účastníku aukce předloženo po Registraci 
a Prokázání totožnosti účastníka aukce. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen 
uhradit ve lhůtě stanovené Kupní smlouvou k rukám pověřeného schovatele (Advokátní 
úschovy)  

Neuzavře-li Vítěz aukce ve lhůtě šedesáti dnů ode dne ukončení aukce s Navrhovatelem 
aukce Kupní smlouvu, považuje se takové jednání Vítěze aukce jako zpětvzetí nabídky 
na odkup Předmětu a aukce a Organizátor aukce má nárok vůči Vítězi aukce na úhradu 
odměny ve výši složené aukční jistoty za tzv. Zmaření aukce.  

XI. PODMÍNKY ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE 

Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a dle 
ujednání Vítěze aukce a Navrhovatele aukce.  

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Účastníci aukce berou na vědomí, že jejich účast v aukci konané dle této Aukční 
vyhlášky je dobrovolná a že učiněním podání v aukci je projeven účastníkem aukce 
souhlas s touto Aukční vyhláškou, podmínkami aukce a jeho účast a nabídka je 
závazná.   

V záležitostech touto Aukční vyhláškou výslovně neupravených, se tato Aukční 
vyhláška řídí Provozními podmínkami portálu Poskytovatele aukčního prostředí 
obsaženými na stránce www.drazimdomov.cz nebo www.econreal.cz a dále 
Obchodními podmínkami Poskytovatele obsaženými na Detailu aukce, uzavřenými 
Poskytovatelem aukčního prostředí spolu s účastníky Aukce. 

Poskytovatel upozorňuje účastníky Aukce, že Aukční vyhláška je v poměru speciality k  
Obchodním podmínkám obsaženým na Detailu aukce a rovněž ke zbylým Aukčním 
dokumentům. Dostane-li se tedy úprava obsažená v Obchodních podmínkách 
obsažených na Detailu aukce, případně v jiných Aukčních dokumentech, do rozporu 
s Aukční vyhláškou, má Aukční vyhláška přednost před Obchodními podmínkami 
obsaženými na Detailu aukce, případně před zbylými Aukčními dokumenty. 

V Praze dne 2.9.2022 

 

Ing. Dana Hunčovská 

Jednatel 

ECON REAL s.r.o. 


