
 

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K ZÁMĚRU PRODEJE 
bytu 2+kk v Mariánských Lázních, Masarykova ul. (nad kolonádou) 

Z pověření Mgr. Ing. Hany Müllerové, likvidátora společnosti INTERNATIONAL LAND OFFICES s.r.o. v 
likvidaci, IČ: 26356325 (dále jen jako „likvidátor“) informuje společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500 (dále 
též jen „zprostředkovatel“) o záměru prodeje níže specifikovaných a popsaných nemovitých věcí a 
vyzývá k podávání nabídek na koupi těchto nemovitých věcí. 

   

Jedná se o byt 2+kk s balkonem o celkové podlahové ploše 70,83 m2 ve 4. nadzemním podlaží zděného 
bytového domu s výtahem, situovaného v Mariánských Lázních, nad lázeňskou kolonádou na adrese 
Masarykova 702/9. Bytový dům byl postaven cca v polovině 19. století, poslední celková rekonstrukce 
proběhla cca před 20 lety, od té doby je pravidelně udržován. Byt sestává z velké obytné místnosti 
s kuchyňským koutem (41,77 m2), ložnice (15,12 m2), předsíně (6,35 m2), samostatného WC 
s umývátkem (1,32 m2), koupelny se sprchovým koutem, WC a bidetem (4,01 m2) a menšího balkonu 
(2,26 m2), ze kterého je nádherný výhled na lázeňskou část města s kolonádou, sady a lázeňskými domy. 
Byt je ve velmi dobrém stavu, po celkové rekonstrukci v r. 2015 (nové instalace, vnitřní hygienické 
vybavení, úpravy vnitřních povrchů i povrchy podlah, zakázkově vyrobené dekorativní stropní lišty, 
svítidla Strass). Chybí vybavení kuchyně – pouze provedena příprava instalací a odvětrání pro kuchyňský 
kout. Vytápění i příprava TUV jsou centrální dálkové. Společně s bytem je součástí předmětu prodeje 
podíl 1/14 na garážových prostorách v přízemí bytového domu, zakládající právo užívání parkovacího 
stání pro 1 osobní automobil.    

Energetická náročnost bytu / bytového domu: třída G (mimořádně nehospodárná).  

Prodej nejvyšší nabídce. Orientační nabídková cena 4.600.000 Kč. 
Lhůta pro podávání nabídek končí 8.9.2022, ve 12:00 hod. 

Podrobné informace a pokyny k podávání nabídek jsou uvedeny níže. 
Podrobné a doplňující informace k předmětu prodeje a ke koupi předmětu prodeje jsou uvedeny níže. 
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I. 
Specifikace předmětu prodeje 

Předmětem prodeje je: 

(i) bytová jednotka vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů), zapsaná v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 3378 pro katastrální území Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, specifikovaná takto: 
jednotka 702/16 – byt, umístěný v bytovém domě Mariánské Lázně, č.p. 702, stojícím na pozemku parcelní 
číslo st. 3 v katastrálním území Mariánské Lázně, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 6877/312728 na 
společných částech bytového domu Mariánské Lázně, č.p. 702, a spoluvlastnického podílu v rozsahu 
6877/312728 na pozemku parcelní číslo st. 3 v katastrálním území Mariánské Lázně,  

(výše uvedené nemovité věci se nacházejí v rozsáhlém chráněném území, vnitřním lázeňském území, ložis. 
slatin a rašeliny, ochr. pásmo 1. st.) 

a současně 

(ii) spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné čtrnáctiny (1/14) na jednotce (garáži) specifikované takto: 

jednotka, vymezená podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů), zapsaná v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 3364 pro katastrální území Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, 
vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, specifikovaná takto: 
jednotka 702/52 - garáž, umístěná v bytovém domě Mariánské Lázně, č.p. 702, stojícím na pozemku 
parcelní číslo st. 3 v katastrálním území Mariánské Lázně, včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 
31131/312728 na společných částech bytového domu Mariánské Lázně, č.p. 702, a spoluvlastnického 
podílu v rozsahu 31131/312728 na pozemku parcelní číslo st. 3 v katastrálním území Mariánské Lázně, 

(výše uvedené nemovité věci se nacházejí v rozsáhlém chráněném území, vnitřním lázeňském území, ložis. 
slatin a rašeliny, ochr. pásmo 1. st.) 

(to vše dále též jen souhrnně jako „předmětná bytová jednotka“ nebo „předmět prodeje“). 

 
II. 

Další podstatné skutečnosti týkající se předmětu prodeje a realizace prodeje  

Ohledně předmětu prodeje není uzavřena žádná nájemní smlouva ani jiná obdobná smlouva zakládající 
právo užívání předmětu prodeje třetí osobou. 

S ohledem na omezenou informovanost soudem jmenovaného likvidátora i zprostředkovatele se upozorňuje, 
že údaje a informace o předmětu prodeje v tomto informačním memorandu, jakož i ve zveřejněné inzerci, 
vycházejí pouze z dostupných informací, z dostupných zdrojů.   

S ohledem na skutečnost, že je předmět prodeje nabízen k prodeji v rámci likvidace obchodní společnosti a 
informovanost soudem jmenovaného likvidátora i zprostředkovatele je z tohoto důvodu omezena, bude 
kupní smlouva o koupi předmětu prodeje obsahovat ujednání o tom, že se kupující vzdává svého práva z 
případného vadného plnění (ve smyslu §1916 odst. 2 občanského zákoníku). 

 
III.  

Prohlídky předmětu prodeje 

Prohlídka předmětné bytové jednotky je možná po předchozí domluvě se zprostředkovatelem. Pro sjednání 
prohlídky zájemce kontaktuje zprostředkovatele na tel. 777 009 922 (Bc. Aneta Hájková) nebo na tel. 777 
7077 310 (Ing. Pavel Bezstarosti), případně e-mailem zaslaným na adresu licita@licita.cz.  
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Zprostředkovatel si však vyhrazuje právo dodatečně stanovit pevný termín prohlídky / pevné termíny 
prohlídek.  

 
IV.  

Správní poplatky 

Kupní smlouva o koupi předmětu prodeje musí obsahovat mj. ujednání, že správní poplatek (2000 Kč) 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva k předmětné bytové jednotce ve prospěch kupujícího do 
katastru nemovitostí uhradí kupující.   

 
V. 

Upozornění pro zájemce zamýšlející financovat úhradu kupní ceny čerpáním úvěru 

Předmětná bytová jednotky je prodávána (zpeněžována) v rámci likvidace obchodní společnosti. Financování 
kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné bytové jednotce (k 
zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné 
bytové jednotky. 

 
VI.  

Podávání nabídek 

Uchazeči o koupi předmětu prodeje (dále jen „zájemci“) mohou podávat písemné nabídky na odkoupení 
předmětu prodeje do 8.9.2022, 12:00 hod.; k později podaným (tj. doručeným) nabídkám již nemusí být 
přihlíženo. 

Písemnou nabídku je třeba učinit na formuláři, který si zájemce vyžádá u zprostředkovatele, LICITA s.r.o. (tel. 
777 707 310/311, e-mail: licita@licita.cz). 

Nabídky se podávají (předkládají/zasílají) zprostředkovateli. Nabídku lze podat zprostředkovateli jedním 
z těchto způsobů:  

- zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo png) e-mailem na 
adresu licita@licita.cz,  

- zasláním podepsané naskenované nabídky v elektronické podobě (formát pdf, jpg nebo png) datovou 
zprávou do datové schránky ajyeyb2, 

- zasláním nabídky v elektronické podobě (formát pdf), opatřené uznávaným elektronickým podpisem, e-
mailem na adresu licita@licita.cz nebo datovou zprávou do datové schránky ajyeyb2,  

- formou doporučené listovní zásilky zaslané poštou na adresu LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň,  

- osobně v kanceláři LICITA s.r.o. na adrese Keřová 7, Plzeň.  

Zájemce je oprávněn podat jen jednu nabídku. V případě podání více nabídek jedním zájemcem se má za to, 
že později podaná nabídka nahrazuje nabídku předchozí.  

Pro podání nabídky je rozhodný vždy okamžik doručení nabídky zprostředkovateli.   

 
VII.  

Postup po skončení lhůty pro podávání nabídek, povinnosti vítězného zájemce 

Nebude-li likvidátorem rozhodnuto jinak, bude po skončení lhůty pro podávání nabídek a po posouzení 
nabídek likvidátorem postupováno následovně:  
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Zájemce, jehož nabídka byla z podaných nabídek nejvyšší a byla likvidátorem akceptována (dále jen „vítězný 
zájemce“), bude zprostředkovatelem o tomto informován a bude vyzván k úhradě zálohy na kupní cenu 
(200.000 Kč) a k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní, to vše s lhůtou pro splnění 
v délce 10 dní od obdržení výzvy. Ostatní zájemci budou informováni o tom, že jejich nabídka neuspěla 
(nebyla nejvyšší). Částka nejvyšší nabídky nebude neúspěšným zájemcům sdělována. 

Nesplní-li vítězný zájemce ve stanovené lhůtě svoji povinnost k úhradě zálohy na kupní cenu nebo svoji 
povinnost k podpisu kupní smlouvy resp. smlouvy o budoucí smlouvě kupní a nedohodne-li se s likvidátorem 
jinak, nebude s vítězným zájemcem o prodeji a koupi předmětu prodeje více jednáno a ke složení zálohy na 
kupní cenu a k uzavření smlouvy může být vyzván zájemce, jehož nabídka byla co do výše nabídnuté kupní 
ceny další v pořadí; tento postup se může uplatnit i opakovaně.   

 
VIII.  

Ustanovení o doručování 

Veškeré výzvy a veškerá oznámení budou zájemci (bez ohledu na to, zda podal nejvyšší nabídku či nikoli) 
zasílány v elektronické podobě e-mailem na emailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve své nabídce podané 
dle článku VI. 

Uvede-li zájemce ve své nabídce též ID své datové schránky, budou výzvy a oznámení takovému zájemci 
zasílány též do datové schránky.   

Doloží-li zájemce spolu s podáním nabídky své prohlášení, že nemá zřízenou e-mailovou adresu ani datovou 
schránku, budou výzvy a oznámení takovému zájemci zasílány poštou na adresu pro doručování, kterou 
uvedl ve své nabídce, jinak na adresu bydliště/sídla.  

Výzva odeslaná e-mailem nebo do datové schránky se považuje za doručenou druhým dnem po odeslání, 
výzva odeslaná poštou pátým dnem po odeslání.   

 
IX. 

Další podrobné a doplňující informace 

Další podrobné a doplňující informace k dispozici u LICITA s.r.o., IČ: 26328500, sídlem i provozovnou Keřová 
360/7, Severní Předměstí, Plzeň, e-mail: licita@licita.cz, tel. 777 009 922, 777 707 310.  

Kontaktní osobou pro podání bližších informací a sjednání prohlídky je Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009 922  
(377 22 7979), e-mail: licita@licita.cz, nebo Ing. Pavel Bezstarosti, tel. 777 707 310 (377 22 7979), e-mail: 
licita@licita.cz. 

 
X.  

Výhrada práv likvidátora 
 

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu. Likvidátor si dále 
vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo měnit vyhlášené podmínky prodeje, včetně práva dodatečně vyzvat 
uchazeče o koupi předmětu prodeje k navýšení nabídek.   

 

Vyhotoveno 27.7.2022 

LICITA s.r.o. 


