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AUKČNÍ VYHLÁŠKA 

Jedná se o dobrovolnou aukci vyhlášenou vlastníkem Předmětu aukce (Vyhlašovatelem), ve 
které vzniká Vítězi aukce právo a povinnost ve stanoveném termínu P ředmět aukce koupit 
za jeho nejvyšší podání. 

 
Přehled základních údajů 

 

elektronická aukce číslo:  2019101001 

Vyhlašovatel aukce:   Martina Kubištová 
RČ …………………, trvale bytem V Jezírkách 1538/2, 149 00 
Praha 4 - Chodov 

     (dále jen Vyhlašovatel aukce) 

Poskytovatel aukčního prostředí:  
Obchodní firma: Zareta plus s.r.o., Sídlo: Pujmanové 879/31, 
Praha 4, IČ: 28255054, DIČ: CZ28255054, e-mail: 
info@prodano123.cz 

(dále jen Poskytovatel aukčního prostředí) 
 

Druh aukce:  elektronická aukce s následným úplatným převodem Předmětu 
aukce 

 

Název Předmětu aukce:  Převod družstevního podílu za úplatu 
 
Převod družstevního podílu, vztahujícího se k družstevnímu bytu č. 1538/12, který je umístěn 
v budově č.p. 1538, jež je součástí pozemku parc. č. 2433, obec Praha (554782), katastrální 
území Chodov (728225), (dále jen „Byt“). Byt je umístěný v 5. podlaží Domu.  
Celková podlahová plocha Bytu určená dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (součet ploch 
místností a svislých konstrukcí) je 41,47 m 2  

dále jen („Předmět aukce“). 
 

Odhad ceny:    3,133.765,- Kč (viz Report Cenové mapy) 

 

Nejnižší podání:   1,990.000,- Kč (vyvolávací cena) 

 

Aukční jistota:   100.000,- Kč 

 

Minimální výše příhozu:  10.000,- Kč 

 
 
Aukční jistotu uhraďte převodem na číslo účtu: 115-9682590247/0100, vedený u Komerční 
banky, a.s.,  

 
• jako variabilní symbol uveďte 2019101001 (číslo aukce) 
 
• jako specifický symbol v případě, že dražíte jako právnická osoba, uveďte IČ vaší   
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                 společnosti a v případě, že dražíte jako fyzická osoba uveďte své rodné číslo. 
 
Aukční jistota se skládá pro zajištění závazku Vítěze aukce, případně Vítěze aukce v pořadí, 
řádně uhradit smluvní cenu za služby Poskytovatele aukčního prostředí a připuštění 
vítězného dražitele do aukce, případně na úhradu smluvní pokuty za zmaření aukce. V 
případě vítězství v aukci se 50% Aukční jistoty započítává na úhradu kupní ceny předmětu 
aukce. 
 
Účastník aukce, který v aukci nezvítězí nebo se nestane Vítězem v pořadí, bude Aukční 
jistota vrácena v plné výši nejdéle do pěti (5) pracovních dnů na účet, ze kterého byla Aukční 
jistota odeslána nebo na účet uvedený v registraci uživatele. 

 

Datum konání aukce:   16.7.2019 od 14:00 hod 

Datum ukončení aukce:   16.7.2019 do 14:30 hod  

Pokud dojde k příhozu v posledních 5  minutách trvání aukce, doba do konce aukce se 
automaticky prodlužuje o dalších 5 minut od okamžiku učinění posledního příhozu. 
Elektronický licitátor může v průběhu aukce snížit nejnižší podání na ½ a současně prodloužit 
dobu aukce o další 2 minuty od oznámení o snížení nejnižšího podání v případě, že tak učiní 
v posledních 5 minutách před ukončením aukce. 

Upozornění pro Účastníky aukce: Čekání s příhozem na poslední sekundy limitu je 
zbytečné, protože se tím pouze prodlouží doba trvání aukce. Příhozy probíhají v reálném čase 
a načítají se každých 10 sekund. 
K ukončení aukce dojde uplynutím časového limitu, ve kterém nebude učiněn žádný další 
příhoz a vítězným se stane poslední nejvyšší příhoz. 
 
Místo konání aukce:www.prodano123.cz 
 

Termín pro registraci, přihlášení do aukce a ověření totožnosti: 15.7.2019 do 17:00 hod 

Termín pro složení Aukční jistoty:        16.7.2019 do 12:00 hod 
Za okamžik složení Aukční jistoty se považuje připsání patřičné částky na účet určený pro 
složení Aukční jistoty. 

 
Lhůta pro odkoupení a úhradu Předmětu aukce: třicet (30) dnů ode dne ukončení aukce.  

 
Podmínky účasti v aukci: 

 

 Registrace na portálu www.prodano123.cz (v případě účasti ve více aukcích a 
nezměněných údajích o uživateli stačí se registrovat jen jednou) 

 složení Aukční jistoty zasláním na účet se správným specifickým a variabilním 
symbolem tak, aby se jistota připsala nejdéle v požadovaném termínu dle podmínek 
aukce 

 odsouhlasení uživatele Vyhlašovatelem aukce 

 přihlášení se v době konání aukce na webové stránce www.prodano123.cz v detailu 
aukce 

 
Termíny prohlídky: 
 

Termín 1: Prohlídka se bude konat dne 13.7.2019 od 10:00 do 13:00 hod.,  

Účast na prohlídce není podmínkou pro účast v aukci. 
 

http://www.prodano123.cz/
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S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení: 
1.1. Povinnost převzetí a úhradu nebo splácení dalšího členského vkladu na úhradu 
úvěru na revitalizaci domu, viz výňatek ze SMLOUVY O PŘEVZETÍ POVINNOSTI 
K ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU: 
 
I. Určení výše dalšího členského vkladu 
I. 1. DRUŽSTVO tímto stvrzuje, že výše peněžitého vkladu, tvořícího podíl na kupní 
ceně Pozemku: 
 parcelní číslo 2428 o výměře 278 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož 
součástí je stavba budova číslo popisné 1543 na něm stojící, parcelní číslo 2429 o 
výměře 279 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba budova 
číslo popisné 1542 na něm stojící, parcelní číslo 2430 o výměře 277 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba budova číslo popisné 1541 
na něm stojící, parcelní číslo 2431 o výměře 277 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 
jehož součástí je stavba budova číslo popisné 1540 na něm stojící, parcelní číslo 
2432 o výměře 278 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba 
budova číslo popisné 1539 na něm stojící, parcelní číslo 2433 o výměře 286 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba budova číslo popisné 1538 
na něm stojící, v katastrálním území Chodov (728225), obec Praha (554782), dále 
jen“ Dům“,  která,  jako další členský vklad člena družstva, vážící se k bytu 
s právem nájmu ČLENA DRUŽSTVA č. 1538/12 byla stanovena na základě 
usnesení členské schůze  DRUŽSTVA, konané dne 19.2.2016 činí  pro ČLENA 
DRUŽSTVA finanční částku  ve výši 548 497 Kč  
 I. 2. DRUŽSTVO tímto stvrzuje, že výše peněžitého vkladu, tvořícího podíl na 
kupní ceně Domu,  která,  jako další členský vklad člena družstva, vážící se k bytu 
nečlena družstva: 

a) Číslo: 1540/3  činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 3 236 Kč  
b) Číslo: 1540/19  činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 2 094 Kč  
c) Číslo: 1541/24  činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 3 236 Kč  
d) Číslo: 1542/7 činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 2 094 Kč  
e) Číslo: 1542/8  činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 3 236 Kč  
f) Číslo: 1543/32  činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 3 236 Kč  
g) Číslo: 1543/33  činí  pro ČLENA DRUŽSTVA finanční částku  ve výši: 3 236 Kč  

 
II. Způsob úhrady dalšího členského vkladu 
II. 1.) ČLEN DRUŽSVA  se tímto zavazuje k úhradě: 
* dalšího členského vkladu ve výši 568 865 Kč  
* podílu na odkoupené pohledávce ve výši 2 813 Kč  
* podílu na úrocích úvěru hrazených do data zahájení splácení úvěru 2 486 Kč  
Dále společně také jako Závazek. 
 
II. 2.) ČLEN DRUŽSTVA požádal bytové družstvo o zajištění úvěru na částku 574 
164 Kč  
II. 3.) DRUŽSTVO uzavřelo Smlouvu o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. 
II. 4.) ČLEN DRUŽSTVA přistupuje k úvěru DRUŽSTVA ve výši nesplacené části 
dalšího členského vkladu ve výši 574 164 Kč a zavazuje se podílet na splácení 
úvěru pravidelnými měsíčními splátkami ve výši a termínu určeném usnesením 
členské schůze družstva. 
II. 5.) ČLEN DRUŽSTVA bere na vědomí, že při prodlení byť jen jediné splátky na 
další členský vklad delším než 30 dní se stává splatným celá zbývající výše dalšího 
členského vkladu,   
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II. 6.) Mimořádnou splátku dalšího členského vkladu nebo úvěru je ČLEN 
DRUŽSTVA oprávněn zaplatit pouze prostřednictvím BYTOVÉHO DRUŽSTVA v 
termínech daných představenstvem, jež budou stanoveny dle podmínek úvěrové 
smlouvy nebo po dohodě s příslušným bankovním ústavem. 
 
1. 2. Další zápisy omezení na LV, spojených s družstevním majetkem 
 
Věcné břemeno (podle listiny) 
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
Zástavní právo smluvní (úvěr) 

Vyhlašovatel prohlašuje, že mu není známo, že by s výjimkou práv a závazků, uvedených v 
tomto článku této Smlouvy, a práv a závazků zapsaných na LV č. 19627 na Předmětu 
aukce vázla další práva a závazky, dluhy, právní závady ani věcná břemena, a že by třetí 
osoba byla oprávněna uplatnit vůči Předmětu aukce jakékoli právo, jímž by byl budoucí 
vlastník omezen v nakládání s ním nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen. 
 

Aukce bude probíhat v souladu s Aukčním řádem a Všeobecnými obchodními 
podmínkami, uvedenými na stránkách www.prodano123.cz 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
konec aukční vyhlášky podepsal Martina Dobnerová 
 
 
 
V Pětihostech dne 17.6.2019 
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