
AUKČNÍ VYHLÁŠKA 
 

I. 
Provozovatel internetové aukce 

 
Libor Suchý, IČ 12961868 se sídlem Brtev 1, 507 81 Lázně Bělohrad vedená u 
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl A, vložka 18405 
dále jen jako „provozovatel“ 
 

II. 
Předmět internetové aukce 

 
Předmětem aukce jsou následující nemovité věci: 
 
Pozemek parc. č. st.32 o evidované výměře 200 m2, druh pozemku zastavěná 
plocha a nádvoří, na němž je postavena a jehož je součástí stavba č.p. 28 
pozemek parc. č. 34/3 o evidované výměře 448 m2, lesní pozemek, 
 
nemovité věci jsou vedeny na listu vlastnictví č. 16 a č. 43, vedené Katastrálním úřadem pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, obec Boháňkam, katastrální území 
Chloumek u Hořic 
 

III. 
Vyvolávací cena, stanovený minimální příhoz a aukční jistota 

 
Vyvolávací cena:    1.390.000,- Kč 
Minimální příhoz:    10.000,- Kč 
 
Aukční jistota:    50.000,- Kč 
Číslo účtu pro složení jistoty: 123-2186720207/0100 vedený u Komerční Banky a.s. 
Variabilní symbol:   20210034 
Specifický symbol:    ID Vašeho uživatelského účtu 
 

IV. 
Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu aukce 

 
Prohlídky na nemovitosti se konají po domluvě s makléřem nabídky. 
Michal Kalman -  608 479 296 
 

VI. 
Místo, datum a čas zahájení a ukončení aukce 

 
Kde: www.online-drazby.cz 
Forma aukce: anglická 
Datum a čas zahájení aukce: 26.07.2021 – 17:00 hod 
Čas ukončení aukce: 26.07.2021 – 18:00 hod 
 
Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání 
účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního 
podání, a to i opakovaně. 
 

VII. 
Přihlášení do elektronické aukce - účast v samotné aukci 

 



Osoba registrovaná na portálu https://www.online-drazby.cz/ se může účastnit konkrétní 
aukce za podmínky, že do takové aukce podá přihlášku a složí aukční jistotu na účet 
provozovatele internetové aukce. Jedná se o potvrzení zájmu registrované osoby účastnit se 
konkrétní aukce. Po zaslání přihlášky je provozovatelem takové osobě přidělen pro každou 
konkrétní aukci identifikátor. Přihlášením do aukčního jednání (kliknutím na tlačítko "Přihlásit 
se k aukci") vyjadřuje zájemce o aukci souhlas se všemi podmínkami této aukce, včetně 
podmínek uvedených v dokumentu Obchodní podmínky, zároveň také sděluje a tímto 
deklaruje svoji roli, ve které se chce aukce zúčastnit a také jaký předmět aukce chce 
případně jako vítěz aukce předmět aukce nabýt a že veškeré údaje, uvedené v jeho účtu na 
portále https://www.online-drazby.cz, jsou pravdivé a úplné. Tím dochází k autentizaci 
účastníka aukce pro účely této aukce. 
 

VIII. 
Uzávěrka přihlášek 

 
Lhůta pro podání přihlášek: 26.07.2021 do 12:00 
 

IX. 
Ověření totožnosti zájemce o aukci 

 
Listinná autentizace: (ověření totožnosti) není pro účely tohoto aukčního jednání 
vyžadována.  
 

X. 
Lhůta pro složení aukční jistoty a odměna provozovateli aukce 

 
Každý účastník aukce je povinen složit k rukám Poskytovatele aukčního prostředí aukční 
jistotu, jako jistotu svého vážného právního zájmu účastnit se aukčního jednání. Aukční 
jistotu musí nejpozději do 24 hodin před zahájením aukce složit každý účastník, který chce 
jednat jako licitující zájemce, na číslo účtu 123-2186720207/0100 ve výši, jak je uvedeno na 
řádku uvedeném "Aukční jistota:" na straně č. 1 této aukční vyhlášky.  
 
Vítězi aukce se aukční jistota nevrací a je považována za odměnu poskytovatele internetové 
aukce (není součástí kupní ceny).  
 
Vítězi aukce se aukční jistota vrací pouze v případě, že k realizaci prodeje nedojde z 
důvodů nespočívajících na jeho straně, případně pokud od aukce po právu odstoupí. 
 
Každému účastníkovi, resp. licitujícímu zájemci, který v aukci nezvítězí, bude aukční jistota 
odeslána zpět na účet, ze kterého byla odeslána, a to po uplynutí 4 pracovních dnů ode dne 
ukončení aukce, nejpozději však do 7 pracovních dnů. Složení aukční jistoty v hotovosti není 
přípustné.  
 

XI. 
Ostatní ujednání 

 
Aukce se řídí, touto aukční vyhláškou a Obchodními podmínkami účasti v elektronické aukci 
provozované na adrese https://www.online-drazby.cz/ 
 
V Lázních Bělohrad dne: 01.07.2021 
 

 

_____________________________ 


