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U S N E S E N Í  

Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor, Exekutorský ú ad Zlín se sídlem Lešetín IV/707, 760 01 Zlín, 
jmenovaný do uvoln ného Exekutorského ú adu v obvodu Okresního soudu ve Zlín  rozhodnutím ministra 
spravedlnosti .j. 427/2012-OJ-SO/65 ze dne 28.12.2012, po odvolaném soudním exekutorovi JUDr. Ivo 

dkovi, který byl pov en provedením exekuce usnesením .j. 45 Nc 5798/2003-3, ze dne 8.4.2003, které 
vydal Okresní soud v Liberci, kterým byla na ízena exekuce k návrhu  
oprávn ného: UPC eská republika, a.s., Závišova 5, 14000, Praha 4, I  00562262, 
proti povinnému: MILAN SVATOŠ, BOROVÝ VRCH 1032/44, 46014, LIBEREC, nar.20.11.1959, 
zast. opatrovníkem Statutární m sto Liberec - odbor sociální pé e, nám. Dr. E. Beneše 1, 46059, 
Liberec 1, 

vydává 

D r a ž e b n í    v y h l á š k u 
o provedení elektronické dražby nemovitosti

I. Dražební jednání - dražba nemovitostí uvedených v bod  II. se koná prost ednictvím elektronického 
systému dražeb na adrese: 

www.okdrazby.cz 

Zahájení elektronické dražby: dne 19.2.2015 v 11.00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé init
podání). 
Ukon ení elektronické dražby: nejd íve dne 19.2.2015 v 11.20 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 
iní podání (§ 336i odst. 4 o.s. .) - bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení

dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o 
t minut od okamžiku u in ní podání. Budou-li poté in na další podání, postup dle p edcházející v ty se 

opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další podání, má se za 
to, že dražitelé již ne iní podání a dražba kon í. Sledování elektronické dražby je ve ejn  p ístupné. 

II. edm tem dražby jsou nemovitosti povinného, a to: 

III. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich p íslušenství, práv a jiných majetkových hodnot pat ících 
k dražebnímu celku byla ur ena pravomocným usnesením o cen .j. 177 EX 1768/13-86 a iní 15.000,- K .



IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny nemovitostí, jejich p íslušenství, práv a 
jiných majetkových hodnot pat ících k dražebnímu celku tj. ve výši 10.000,- K . Minimální p íhoz stanovuji 
na ástku 500,- K .

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 5.000,- K . Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou 
povinni zaplatit jistotu bu  v hotovosti v kancelá i soudního exekutora v sídle Exekutorského ú adu Zlín 
nejpozd ji jeden den p ed konáním dražebního jednání nebo bezhotovostní platbou na ú et soudního 
exekutora .ú. 2108578452/2700, VS 176813, specifický symbol i poznámka rodné íslo nebo I O
dražitele. K platb  na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout pouze tehdy, bylo-li nejpozd ji 24 hodin p ed
zahájením dražebního jednání zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla. Do elektronické dražby 
budou p ipušt ni jen dražitelé, kte í takto zaplatili dražební jistotu do uvedeného termínu. 
Dražitel m, kterým nebyl ud len p íklep a kte í nepodali proti p íklepu námitky, bude vrácena složená jistota 
po skon ení dražebního jednání. 

VI. Práva a závady spojené s nemovitostí:  nezjišt ny. 

VII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražb  nezaniknou, jsou v cná b emena, o nichž to stanoví 
zvláštní p edpisy, nájem bytu a další v cná b emena a nájemní práva, u nichž zájem spole nosti vyžaduje, 
aby nemovitost zat žovala i nadále (§ 69 e. . ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s. .):  
        - nezjišt ny

VIII. Soudní exekutor p i rozhodování iní úkony, které v ízení o výkon rozhodnutí p ísluší soudu prvého 
stupn , rozhoduje tak o závazcích vydražitele podle § 336n odst. 2 o.s. . a podle ustanovení § 337d  o.s. .

íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvyšší podání. Vydražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost 
s p íslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o p íklepu, o tom je vydražitel povinen vyrozum t
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o 

íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.  
K zaplacení nejvyššího podání se ur uje lh ta 20 dn , která po ne b žet právní mocí usnesení o p íklepu. 
Nejvyšší podání je t eba zaplatit na shora uvedený ú et exekutorského ú adu nebo složením v hotovosti u 
exekutorského ú adu proti potvrzení. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodate né lh , která 
nesmí být delší než jeden m síc, usnesení o p íklepu se marným uplynutím dodate né lh ty zrušuje a soudní 
exekutor na ídí op tovnou dražbu. 

IX. Soudní exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili 
jako další oprávn ní, a další v itelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo 
pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byla na ízena exekuce, jestliže je p ihlásí u 
Exekutorského ú adu Zlín nejpozd ji do zahájení dražebního jednání, jestliže v p ihlášce uvedou výši 
pohledávky a jejího p íslušenství a prokáží-li je p íslušnými listinami. K p ihláškám, v nichž výše 
pohledávky nebo jejího p íslušenství nebude uvedena se nep ihlíží (§ 69 e. . ve spojení s § 336f o.s. .).  

X. Soudní exekutor vyzývá oprávn ného a ty, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, a ostatní v itele 
povinného, kte í požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi 
sd lili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozor uje, že nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením 
dražebního jednání, m že vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§ 69 e. . ve spojení s § 336f o.s. .).

XI. Soudní exekutor vyzývá  každého, kdo má  právo, které nep ipouští  dražbu,  aby je uplatnil u soudního 
exekutora a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání,  a 
upozor uje, že jinak k jeho právu nebude p i provedení výkonu rozhodnutí (exekuce) p ihlíženo. 

XII. Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou uplatnit 
jen v dražb  jako dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. Hodlá-li n kdo uplatnit  p i dražb
své  p edkupní  právo, musí  je prokázat  nejpozd ji 3 dny p ed konáním dražby (v této lh  musí být 
uplatn ní p edkupního práva v etn  d kaz  doru eno soudnímu exekutorovi). Soudní exekutor ješt  p ed
zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda p edkupní právo je prokázáno (toto rozhodnutí bude 
zve ejn no p i zahájení dražby v elektronickém systému dražby). Proti tomuto usnesení není odvolání 

ípustné. 

XIII. Registrace dražitel  do systému elektronických dražeb probíhá prost ednictvím webového formulá e
na adrese www.okdrazby.cz , sekce Registrace/P ihlášení. 



XIV. Zp sob elektronické dražby:
1. Dražby se m že zú astnit jen registrovaný ov ený uživatel portálu www.okdrazby.cz 
2. Povinný se nesmí ú astnit dražby jako dražitel. Povinný se po p edchozí registraci m že jako ov ený
uživatel portálu www.okdrazby.cz ú astnit dražby v postavení povinného a p ísluší mu právo podat námitky 
proti ud lení p íklepu.  
3. Dražiteli nebo povinnému, který nespl uje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, 
exekutor umožní na p edchozí písemné vyžádání v sídle ú adu p ístup k technickému vybavení.   
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci p ipravované dražby si ov ený uživatel zvolí nemovitost, kterou 
chce dražit. Do dražby se ov ený uživatel portálu musí p ihlásit jako dražitel ješt  p ed zahájením dražby. 
Postup pro p ihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po 

ipsání dražební jistoty na bankovní ú et exekutora a spln ní podmínek ú asti na dražb  dle dražební 
vyhlášky je dražitel oprávn n v dražb  p ihazovat. 
5. V termínu po ádání samotné dražby již p ihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským 
jménem a heslem m že od okamžiku zahájení dražby p ihazovat. 
6. Dražitelé nemohou v dražb init shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než p edchozí 

in né podání, jinak k n mu nebude v elektronické dražb  v bec p ihlíženo. To neplatí pro dražitele, 
kterým sv í p edkupní právo – v p ípad , že bude u in no stejné podání dražitelem, kterému sv í

edkupní právo a nebude u in no podání vyšší, bude ud len p íklep dražiteli, jemuž sv í p edkupní 
právo.  
7. Los mezi osobami s p edkupním právem, které u inily shodné podání dle § 336j odst. 1 v ta druhá o.s. . se 
iní elektronickým losem z ísel 1 až 99 na základ  kliknutí uživatele ihned po ukon ení elektronické dražby 

nejdéle ve lh  5 minut. Dražiteli s vyšším íslem bude ud len p íklep. 
8. P íhozy se iní tak, že do p íslušného okénka dražitel vypíše ástku p íhozu (musí být stejná i vyšší než 
stanovený minimální p íhoz ur ený dražebníkem, jinak se podání s ástkou menší než minimální p íhoz 
nezobrazí a má se za to, že nebylo u in no), klikem na tla ítko p ihodit je podání u in no a zobrazí se jako 
nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem dražitele, celkovou ástkou a uvedeným p esným asem 

íhozu.  
9. Po skon ení dražby oznámí exekutor prost ednictvím systému elektronických dražeb osobu, která u inila 
nejvyšší podání v dražb  a výši nejvyššího podání. 
10. Od okamžiku oznámení osoby, která u inila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, b ží osobám, které 
mají právo vznést námitky proti ud lení p íklepu, lh ta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti ud lení

íklepu. V p ípad , že budou podány námitky proti ud lení p íklepu, rozhodne exekutor o t chto námitkách 
usnesením, které zve ejní v systému elektronické dražby. V p ípad , že budou námitky shledány d vodnými, 
pokra uje dražba vyvoláním p edposledního podání; v opa ném p ípad  exekutor ud lí p íklep.  
11. Dražitel m, kterým nebyl ud len p íklep se vrátí zaplacená jistota po skon ení dražby. Dražební jistota 
se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti ud lení p íklepu, a to až do doby, než usnesení o 

íklepu nabude právní moci. 
12. Usnesení o p íklepu se v elektronické podob  zve ejní prost ednictvím systému elektronických dražeb a 
doru í se osobám dle § 336k ob anského soudního ádu.

Pou ení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do 15 dn  ode dne doru ení u podepsaného 
soudního exekutora jen oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, povinný a 
osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo, a to jen pro 
nedostatek náležitostí dražební vyhlášky stanovených ve výroku III, IV, V, VII.  
Odvolání jen proti výrok m I, II, VI, IX až XIV není p ípustné. Ur ení výsledné ceny nem že 
být p edm tem odvolání, ledaže by výsledná cena byla stanovena v rozporu se samostatným 
pravomocným usnesením o výsledné cen  nemovitostí. Výše nejnižšího podání podle § 336e o. 
s. . p edstavuje 2/3 nebo podle § 336m, odst. 3 o.s. . 1/2 výsledné ceny. Výši a zp sob platby 
dražební jistoty stanoví soudní exekutor podle okolností p ípadu, jistota nesmí podle § 336e, 
odst. 2) o.s. . p ekro it 3/4 nejnižšího podání. 
Jako dražitel se m že jednání zú astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání 
stanovenou jistotu (§ 336e odst. 2 o.s. .).
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , soudní exekuto i, zam stnanci 
exekutorských ú ad , povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, 
jimž v nabytí v ci brání zvláštní p edpis. 
Fyzická osoba m že dražit jen osobn  nebo prost ednictvím zástupce, jehož plná moc byla 

edn  ov ena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územn  samosprávný celek nebo stát draží 



osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s. ., které své oprávn ní musí prokázat listinou, jež byla 
edn  ov ena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla ú edn  ov ena (§ 336h odst. 1,2). 

Totožnost fyzické osoby bude prokázána ob anským pr kazem nebo cestovním pasem, 
existence právnických osob výpisem z obchodního rejst íku nebo jinou zákonem stanovenou 

ední listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby. 
Vydražitel, který nezaplatí podání ve lh  stanovené v usnesení o p íklepu, která za íná b žet
dnem právní moci p íklepu, event. ani v dodate né lh , kterou mu ur í soudní exekutor a která 
nesmí být delší než jeden m síc, je povinen nahradit náklady, které státu a ú astník m vznikly 
v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší 
podání, a bylo-li p i dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na 
nejvyšší podání. Na tyto závazky se zapo ítává jistota složená vydražitelem (§ 338m odst. 2 a § 
336n odst. 1). 
Jestliže odvolací soud usnesení o p íklepu zm ní, tak, že se p íklep neud luje, vydražitel, který 
se nestal vlastníkem vydraženého nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat užitky a 
náhradu škody, kterou mu zp sobil p i hospoda ení s nemovitostí a jejím p íslušenstvím. 

Soudní exekutor postupoval dle ust. § 52 odst. 1,2, § 55b zákona . 120/2001 Sb. (exeku ního ádu). 

Ve Zlín   dne 6.1.2015 

                                Mgr. Marek Jenerál v.r. 
                              soudní exekutor 

Dražební vyhláška se doru uje: 1x oprávn ný , 1x povinný, 1x manžel povinného, 1x osoby s p edkupním právem, v cným právem, nájemním 
právem, 1x osoby, které p ihlásily vymahatelné pohledávky, 1x osoby, které p ihlásily pohledávky zajišt né zástavním právem, 1x finan ní ú ad, 1x 
obecní ú ad  (vyv sit na ú ední desku), 1x orgán OSSZ, 1x zdravotní pojiš ovna, 1x katastrální ú ad, 1x obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v 
jehož obvodu je nemovitost (vyv sit na ú ední desku), 1x vyv šení na ú ední desce. 

Pou ení: 
Pokud Vám byl tento dokument doru en bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru ovaný prost ednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez t chto náležitostí. Dle ust. §17b stavovského p edpisu Exekutorské komory 

eské republiky – kancelá ský ád, k písemné žádosti ú astníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru en, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob  a podepsána podle § 16a nebo se p edá ú astníkovi 
v sídle ú adu na technickém nosi i dat. 

Mgr. Marek
Jenerál
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