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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: 2019101003 
 

Vyhlašovatel aukce:  
Barbora Priebe, podíl na nemovitosti 1/2 
a 
Torsten Priebe, podíl na nemovitosti 1/2 

(dále jen Vyhlašovatel aukce) 

Poskytovatel aukčního prostředí:  
Zareta plus s.r.o., korespondenční adresa: Pětihosty 85, 251 67, sídlo: Pujmanové 879/31, 
Praha 4, IČ: 28255054, DIČ: CZ28255054, e-mail: info@prodano123.cz nebo 
zaretaplus@gmail.com, datová schránka: 8mvcprk 

(dále jen Poskytovatel aukčního prostředí) 
 

Druh aukce:  

elektronická aukce s následnou koupí Předmětu aukce 
 

Název Předmětu aukce:  

Byt 3+1, 86,4 m2, OV, Praha 4 Braník 
 

Ceny a platby: 
• Odhad ceny:    8,045.727,,- Kč 

 

• Nejnižší podání:   3,900.000 ,- Kč (vyvolávací cena) 
 

• Aukční jistota:   200.000,- Kč 
 

• Minimální výše příhozu:  10.000,- Kč 

• Limitní cena:    Ano 
 

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

• jako variabilní symbol uveďte 2019101003 (číslo aukce) 
 

• jako specifický symbol v případě, že dražíte jako právnická osoba, uveďte IČ vaší    
       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% jistiny započítává na úhradu kupní ceny předmětu 
aukce. 
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Účastníku 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:   úterý 22.10.2019 od 17 hod 
 

Datum ukončení aukce:   úterý 22.10.2019 v 17:30 hod (Pokud dojde k příhozu 
v posledních 5 minutách trvání aukce, doba do konce aukce se automaticky prodlužuje a 
bude trvat vždy dalších 5  minut od okamžiku učinění posledního příhozu). Elektronický 
licitátor může v průběhu aukce snížit výši příhozu na ½ a současně prodloužit dobu aukce o 
dalších 5 minut od oznámení o snížení nejnižšího podání v případě, že tak učiní v 
posledních 5 minutách před ukončením aukce. 

 
Místo konání aukce:  www.prodano123.cz 

 

Termín pro registraci, přihlášení do aukce a ověření totožnosti:   pondělí 21.10.2019 
do 17 hod 

Termín pro složení Aukční jistoty:              úterý 22.10.2019 do 15 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:   deset (10) dnů ode dne 
ukončení aukce.  

V případě využití hypotečního financování koupě Předmětu aukce, prodlužuje se s e  
souhlasem Vyhlašovatele termín pro odkoupení a úhradu Předmětu aukce na dobu 
nezbytně nutnou k vyřízení úvěru pro Vítěze aukce. 

 

Podmínky účasti v aukci: 
 

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

 Prokázání totožnosti na příslušném formuláři s úředně ověřeným/i podpisem/sy 

 Zaslání Smlouvy o účasti v elektronické aukci s úředně ověřeným/i podpisem/sy 

 Prokázání způsobu a schopnosti financování koupě nemovitosti do výše uvažovaného 
nejvyššího příhozu, včetně Odměny Poskytovatele aukce a daně z nabytí nemovitosti 

 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 

 

Předmět aukce - popis 

 

Byt 3+1, 86,39 m2, OV, situovaný ve 4. NP cihlového domu v Praze 4 Braníku. Byt je vybaven 
kuchyňskou linkou na míru s vestavěnými spotřebiči, kvalitní dřevěnou podlahou v celém 
prostoru, kromě kuchyně, kde je linoleum. V bytě jsou dvě koupelny, z nichž jedna je 
využívána jako technická místnost a druhá jako koupelna. Jsou zde také dvě komory na 
uskladnění věcí. Byt se prodává s možností ponechání veškerého vybavení, které ale není 
zahrnuto v ceně. K bytu náleží sklepní kóje v suterénu. Tento byt má jednu nespornou výhodu 
– dá se jednoduchou úpravou rozdělit na dva samostatné byty 1+1 nebo 2+kk. Dispozice 3+1 
vznikla před lety spojením původně dvou malých bytů. Jako další bonus je možnost 
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přikoupení půdního prostoru s možností menší půdní vestavby s terasou. Majitelé si nechali 
vypracovat projekt, který mohou přenechat novému majiteli bytu.  
Měsíční poplatky za fond oprav, společnou elektřinu, vodné stočné, úklid domu, pojištění, 
odpadky, správu nemovitosti a případné další náklady činí 5.041,- Kč. V těchto poplatcích je 
zahrnuta splátka hypotečního úvěru SVJ na zateplení a novou fasádu domu, která činí 824,- 
Kč/měs a bude trvat 5 let. Poté se FO opět sníží. Zálohy na elektřinu a plyn činily doposud 
cca 3.000,- Kč/měs, dá se ale předpokládat, že po zateplení budovy se spotřeba plynu 
výrazně sníží. Ohřev TUV a vytápění je zajištěno vlastním plynovým kotlem. Spotřebu si tak 
majitelé ovlivňují sami. 
V domě není výtah, protože se jedná o nízký dům o 4. NP. Dům má novou fasádu a je 
kompletně zateplen, včetně vnitřních prostor (půdy, suterénu, sklepů), čímž došlo ke snížení 
energ. náročnosti na energetickou třídu C.. K domu patří předzahrádka, pozemek ve 
vnitrobloku mohou obyvatelé domu využívat k pěstování květin nebo např. zeleniny, bylinek 
apod. Pro obyvatele domu je zde i posezení a prostor např. pro grilování. 
Nemovitost se nachází ve velmi žádané lokalitě Prahy 4, v Braníku, kde je stále dost zeleně. 
Nedaleko jsou Žluté lázně s možností rekreačního, sportovního a kulturního vyžití. Podél 
Vltavy vede cyklo a inline stezka jak do centra Prahy, tak na druhou stranu do Modřan. 
Z Braníku se rychle napojíte na Jižní spojku nebo Pražský okruh. 
Více informací najdete v Aukční vyhlášce v Dokumentech nebo u Poskytovatele aukce 
(Dražebník) na níže uvedených kontaktech. 

 
 

Termín prohlídky:    středa 16.10.2019 od 16:00 do 17:30 hod 
 

po předchozí telefonické domluvě s paní Martinou Dobnerovou, aukční specialistkou, tel.: 
774204948, je možné si v případě nutnosti sjednat i jiný termín prohlídky. Účast na prohlídce 
je nutno předem potvrdit a domluvit si konkrétní čas.  
Účast na prohlídce není podmínkou pro účast v aukci. 

 
 

Závady váznoucí na Předmětu aukce a jejich odstranění: 
 

Na bytě vázne zástavní právo smluvní a zákaz zcizení kvůli hypotečnímu úvěru, který je 
možné převzít nebo bude uhrazen z kupní ceny. Úrok činí 1,79%, aktuální výše zůstatku je 
3,66 mil Kč. Více informací lze poskytnout na základě písemné žádosti ověřeným žadatelům 
o účast v aukci. 
Obracejte se na Poskytovatele aukčního prostředí na webu prodano123.cz. 

 

Závady zapsané či nezapsané na listu vlastnictví, které v rámci prodeje 
následujícího po aukci nezaniknou, a tedy je V ítěz aukce v rámci aukčního jednání a 
následného prodeje přejímá: žádné 

 

 

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

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
konec aukční vyhlášky elektronicky podepsal Martina Dobnerová 

 
 
 
V Praze dne 6.10.2019 
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