Exekutorský úĜad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - LetĖany
Soudní exekutor Mgr. OndĜej Svoboda
tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz
ýíslo jednací: 184 EX 50/14-209

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. OndĜej Svoboda, Exekutorský úĜad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha
18 - LetĖany, z povČĜení k vedení exekuce, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 26.3.2014 pod þ.j.
72EXE 898/2014-12, podle exekuþního titulu - usnesení þ.j. 34D 2465/2010-27, který vydal Obvodní soud
pro Prahu 4 dne 16.11.2011 a který se stal pravomocným dne 16.11.2011 a vykonatelným dne 01.01.2014,
k návrhu
oprávnČného: 1. Karel Svoboda, LáznČ Kundratice 145, 46352, Oseþná, nar.07.04.1958,
2. JiĜí Slávik, Ruská 1079, 28201, ýeský Brod, nar.28.10.1955
proti povinnému: Dáša Svobodová, Štichova 639/22, 14900, Praha 4 - Háje, r.þ.375117/
k uspokojení pohledávky oprávnČného ve výši .............................................. 540 000,00 Kþ s pĜíslušenstvím
rozhodl na základČ § 52 zákona þ. 120/2001 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (exekuþní Ĝád)
t a k t o:
K prodeji nemovitých vČcí povinného postižených exekuþním pĜíkazem soudního exekutora þíslo 184 EX 50/14-12,
který nabyl právní moci dnem 15.4.2014 se naĜizuje v poĜadí 4. elektronická dražba a k jejímu provedení se vydává
tato:

VEěEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(O ELEKTRONICKÉ DRAŽBċ)
V souladu s ustanovením § 336o a § 336m Obþanského soudního Ĝádu se naĜizuje elektronická dražba nemovitostí
povinného a k tomu se stanoví:
a)

ZpĤsob elektronické dražby:
Dražba bude provedena prostĜednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz

b)

Zahájení dražby:
Elektronická dražba bude zahájena dne 13.3.2015 v 09.00 hod. (od této chvíle mohou dražitelé þinit podání).

c)

Ukonþení dražby:
Elektronická dražba bude skonþena nejdĜíve dne 13.3.2015 v 10.00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé þiní
podání (§336i odst. 4 o.s.Ĝ.); Bude-li v posledních pČti minutách pĜed stanoveným okamžikem ukonþení dražby
XþinČno podání, posunuje se okamžik skonþení dražby na okamžik po uplynutí pČti minut od posledního
XþinČného podání, nebude-li uþinČno další podání. V takovém pĜípadČ se okamžik skonþení dražby opČt posunuje
o pČt minut, dokud dražitelé þiní podání.
Podání se považuje za uþinČné pouze v pĜípadČ, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpČtnČ
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu pĜijatých podání.

d)

Oznaþení nemovitých vČcí a jejich pĜíslušenství, které budou draženy:

Draženy budou následující nemovité vČci povinného zapsané na listu vlastnictví:

3Ĝíslušenství: PĜípojky sítí (VV, NN a plyn) a venkovní úpravy zanedbatelného rozsahu

e) Výsledná cena dražených nemovitých vČcí a jejich pĜíslušenství urþená usnesením soudního exekutora þ.j. 184
EX 50/14-57 þiní þástku: 390.000,- Kþ.
f) Nejnižší podání se stanoví ve výši 30% výsledné ceny dražených nemovitých vČcí a jejich pĜíslušenství, práv a
jiných majetkových hodnot, tj. na þástku: 117.000,- Kþ
g) Výše jistoty se urþuje na þástku 25.000,- Kþ. Zájemci o koupi dražených nemovitých vČcí jsou povinni složit
jistotu:
1. V hotovosti nejpozdČji WĜi pracovní dny pĜed zahájením dražby (viz bod b)) do pokladny exekutorského
~Ĝadu nebo
2.
Na úþet soudního exekutora þ. 107-6599420227/0100, vedený u penČžního ústavu Komerþní banka a.s.
pod variabilním symbolem 5014 a specifickým symbolem, kterým je rodné þíslo fyzické osoby – úþastníka dražby
(dražitele) nebo IýO právnické osoby - dražitele. Platba pĜevodním pĜíkazem musí být na úþet soudního
exekutora pĜipsána nejpozdČji tĜi pracovní dny pĜed zahájením dražby. V opaþném pĜípadČ bude k platbČ na
~þet soudního exekutora pĜihlédnuto jen, bude-li hodnovČrným zpĤsobem pĜed zahájením dražebního jednání
prokázáno, že platba na úþet soudního exekutora také došla.
h)

VČcná bĜemena, výmČnky, nájemní, pachtovní þi pĜedkupní práva, které prodejem nemovitostí v dražbČ
nezaniknou, nebyla zjištČna.

i)

ZpĤsob registrace dražitelĤ:

Dražby se mĤže úþastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (písm. g) a je Úþastníkem dražby probíhající na
portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost. Dražit nesmí soudci, zamČstnanci soudĤ, povinný,
manžel povinného, soudní exekutor a zamČstnanci soudního exekutora a ti, jimž v nabytí dražené vČci brání zvláštní
SĜedpis. Další dražby se též nemĤže úþastnit vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání.
Òþastníkem dražby se mĤže stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na dražebním
portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registraþního formuláĜe umístČného
www.drazby-exekutori.cz/registrace zpĤsobem tam uvedeným provozovateli dražebního portálu. Úþastník je povinen
vyplnit v registraþním formuláĜi všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožnČno registraci dokonþit. Úþastník je
povinen v registraþním formuláĜi uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením
pravdivých informací zpĤsobí. V pĜípadČ, že po provedení registrace dojde k jakékoli zmČQČ v údajích uvedených v
registraþním formuláĜi, je úþastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního
portálu zajistí, aby byl registraþní formuláĜ v elektronické podobČ uložen v uživatelském úþtu úþastníka a pĜístupný
všem uživatelĤm k jejichž dražbám se úþastník pĜihlásí. Úþastník je povinen si pĜi registraci zvolit uživatelské jméno,
pod kterým se bude elektronických dražeb úþastnit pod statusem úþastníka þi dražitele. Uživatel je povinen zdržet se
užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých þi vulgárních oznaþení, v opaþném pĜípadČ je administrátor oprávnČn podle
svého uvážení buć registraci uživatele a jeho úþet bez náhrady zrušit anebo zmČnit jeho uživatelské jméno.
Pro fyzickou osobu, která má v úmyslu se dražby úþastnit jako dražitel a draženou vČc nabýt do svého výluþného
vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registraþní formuláĜ oznaþený „FYZICKÁ OSOBA“ a tento opatĜit svým
podpisem a doruþit jedním z níže uvedených zpĤsobĤ provozovateli dražebního portálu.
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby úþastnit jako spoleþní dražitelé a nabýt draženou vČc do podílového
spoluvlastnictví, jsou povinni vyplnit registraþní formuláĜ oznaþený „SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL“ v nČmž uvedou
zejména, v jakém pomČru jim má být udČlen pĜíklep a který ze spoleþných dražitelĤ je oprávnČn i jménem ostatních
dražitelĤþinit podání a tento všichni opatĜit svými podpisy a doruþit jedním z níže uvedených zpĤsobĤ provozovateli
dražebního portálu.
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby úþastnit jako spoleþní dražitelé - manželé a draženou vČc nabýt do
spoleþného jmČní manželĤ, jsou povinni vyplnit registraþní formuláĜ oznaþený „SPOLEýNÉ JMċNÍ MANŽELģ“, v
QČmž uvedou, který z manželĤ bude jménem manželĤ þinit podání a tento oba opatĜit svým podpisem a doruþit
provozovateli dražebního portálu.
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby úþastnit a draženou vČc nabýt do svého výluþného vlastnictví,
platí, že je povinna prostĜednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávnČna za právnickou
osobou jednat, vyplnit formuláĜ oznaþený „PRÁVNICKÁ OSOBA“, v nČmž osoba, která formuláĜ vyplĖuje, oznaþí, z
jakého titulu vyplývá její oprávnČní jednat za právnickou osobou a tento opatĜit svým podpisem a spolu s ovČĜeným
aktuálním výpisem z obchodního rejstĜíku doruþit jedním z níže uvedených zpĤsobĤ provozovateli dražebního portálu.
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby úþastnit jako spoleþný dražitel s jiným dražitelem, platí pĜimČĜenČ
SĜedchozí ustanovení.
Pro úþastníka, který má v úmyslu se zúþastnit dražby a svČGþí mu SĜedkupní právo k dražené nemovitosti, je povinen
tuto skuteþnost prokázat zpĤsobem stanoveným níže. Za prokázání pĜedkupního práva, nelze-li tuto skuteþnost zjistit ze
spisu soudního exekutora, se považuje zejména doruþení aktuálního výpisu listu vlastnictví, þi originálu nebo úĜednČ
ovČĜené kopie smlouvy, z níž pĜedkupní právo vyplývá.

Òþastník, aby se mohl úþastnit dražby, doruþí vyplnČný registraþní formuláĜ provozovateli dražebního portálu jedním z
následujících zpĤsobĤ:
a) Registraþní formuláĜ vytiskne, vlastnoruþQČ podepíše, nechá svĤj podpis na formuláĜi úĜednČ ovČĜit a v této formČ ho
odešle v listinné podobČ provozovateli dražebního portálu.
b) Registraþní formuláĜ vytiskne, vlastnoruþQČ podepíše, nechá svĤj podpis na formuláĜi úĜednČ ovČĜit a nechá listinu
SĜevést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobČ ho doruþí provozovateli dražebního portálu na
jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
c) Registraþní formuláĜ pĜevede do formátu .pdf, dokument opatĜí svým zaruþeným elektronickým podpisem a v této
formČ ho doruþí provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
d) Registraþní formuláĜ pĜevede do formátu .pdf, dokument opatĜí svým zaruþeným elektronickým podpisem a v této
formČ ho doruþí, je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti.
e) Registraþní formuláĜ osobnČ podepíše pĜed uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se úþastnit a souþasnČ mu prokáže
svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol pĜedá uživateli, který ho doruþí do datové schránky provozovatele
portálu pĜevedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.
j) ZpĤsob informování o postupu pĜi dražbČ a odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup
zveĜejnČn:
ZpĤsob dražby, zpĤsob registrace dražitelĤ i veĜejnosti a postup pĜi dražbČ je zveĜejnČn na internetové adrese:
http://www.drazby-exekutori.cz/napoveda.aspx

k) Adresa internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde mĤže veĜejnost dražbu sledovat:
www.drazby-exekutori.cz
Každý je oprávnČn dražbu sledovat, aniž by se jí pĜímo zúþastnil. Za tím úþelem však musí provést registraci na
dražebním portálu.
l) Termín, do kterého vydražitel musí sdČlit, zda bude nejvyšší podání platit úvČrem se zĜízením zástavního
práva k vydražené nemovitosti:
Doplacení nejvyššího podání úvČrem se zĜízením zástavního práva k vydražené nemovitosti se nepĜipouští.
m) Termín prokázání práva nepĜipouštČjícího dražbu (vyluþovací žaloby):
Každého, kdo má právo, které nepĜipouští dražbu (§ 267 OSě), tímto soudní exekutor vyzývá, aby toto právo uplatnil u
soudu a aby takové uplatnČní práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozdČji tĜi pracovní dny SĜed zahájením
dražby, jinak k jeho právu nebude pĜi provedení exekuce pĜihlíženo.
n) UplatnČní nájemního práva nebo vČcného bĜemene nezapsaného v katastru nemovitostí:
Každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo vČcné bĜemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není
uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávnČného z vČcného bĜemene bydlení, tímto soudní
exekutor vyzývá, aby takové právo exekutorovi oznámil a doložil ho listinami nejpozdČji tĜi pracovní dny SĜed
zahájením dražby, jinak takové právo zanikne pĜíklepem.
o) ZpĤsob urþení vydražitele a zveĜejnČní rozhodnutí o pĜíklepu:
3Ĝíklep bude uþinČn tomu dražiteli, který uþiní nejvyšší podání. Dražiteli s pĜedkupním právem bude udČlen pĜíklep v
SĜípadČ, že uþiní shodné nebo vyšší nejvyšší podání. Uþiní-li shodné nejvyšší podání více dražitelĤ s pĜedkupním
právem, bude udČlen pĜíklep tomu dražiteli s pĜedkupním právem, který uþinil své nejvyšší podání nejdĜíve (336o odst.
3 o.s.Ĝ.).
Usnesení o pĜíklepu bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v § 336k
o.s.Ĝ. a souþasnČ bude zveĜejnČno na úĜední desce soudního exekutora, k níž je zajištČn pĜístup prostĜednictvím veĜejné
datové sítČ a zároveĖ v systému elektronické dražby.
p) 3Ĝedpoklady, za kterých vydražitel mĤže pĜevzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane jejím
vlastníkem:
1) Vydražitel / PĜedražitel je oprávnČn pĜevzít vydraženou nemovitost s pĜíslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdĜíve však po uplynutí lhĤty podle § 336ja odst. 1 o.s.Ĝ. (15 dnĤ ode dne zveĜejnČní rozhodnutí o
SĜíklepu); byl-li však podán návrh na pĜedražek, nemovitost s pĜíslušenstvím lze pĜevzít dnem následujícím po dni, kdy
bylo pĜedražiteli doruþeno rozhodnutí o pĜedražku.

2) Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s pĜíslušenstvím, zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání
rozhodnutí o pĜíklepu. PĜedražitel se stává vlastníkem nemovitosti s pĜíslušenstvím, zaplatil-li pĜedražek, a to ke dni
vydání rozhodnutí o pĜedražku.

OdĤvodnČní
Soudní exekutor na základČ povČĜení k vedení exekuce, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 26.3.2014 pod þ.j.
72EXE 898/2014-12 a na základČ exekuþního pĜíkazu þ.j. 184EX 50/14-12, kterým rozhodl o provedení exekuce
prodejem nemovitých vČcí povinného, naĜídil usnesením þ.j. 184EX 50/14-74 dražbu nemovitých vČcí povinného. PĜi
elektronické dražbČ konané dne 10.09.2014 od 09.00 hod. uþinil vydražitel JiĜí Slávik nejvyšší podání v þástce
379.000,- Kþ (na toto nejvyšší podání se zapoþítává vydražitelem složena jistota ve výši 50.000,- Kþ). Soudní exekutor
stanovil vydražiteli usnesením o pĜíklepu ze dne 10.09.2014 þ.j. 184EX 50/14-133 lhĤtu k zaplacení nejvyššího podání
v trvání þtyĜiceti dnĤ ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Usnesení o pĜíklepu nabylo právní moci dnem
1.10.2014. LhĤta pro zaplacení nejvyššího podání tedy uplynula dnem 10.11.2014. Vydražitel však nejvyšší podání v
této lhĤWČ nezaplatil, proto soudní exekutor usnesením þ.j. 184EX 50/14-152 stanovil vydražiteli dodateþnou lhĤtu k
doplacení nejvyššího podání, a to v trvání sedmi dnĤ ode dne doruþení. Vydražiteli bylo usnesení doruþeno dne
13.11.2014, posledním dnem pro doplacení nejvyššího podání tak bylo 20.11.2014. Vydražitel ani v dodateþné lhĤWČ
nejvyšší podání nedoplatil. Dle § 336m odst. 2 zák. þ. 99/1963 Sb. nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v
dodateþné lhĤWČ, kterou mu soud (soudní exekutor) stanoví, usnesení o pĜíklepu se marným uplynutím této lhĤty zrušuje
a soudní exekutor naĜídí další dražbu. Soudní exekutor proto ve smyslu § 336m odst. 2 o.s.Ĝ. naĜídil další dražbu na
7.1.2015, která byla zahájena v 09.00 hod., ale do konce dražby, tj. do 10.00 hod. nebylo pĜi této dražbČ uþinČno ani
nejnižší podání. Soudní exekutor proto naĜídil v poĜadí 3. dražbu, ale ani pĜi této dražbČ, konané dne 11.2.2015 od 09.00
hod. do 10.00 hod. neuþinil žádný z registrovaných úþastníkĤ ani nejnižší podání. Proto soudní exekutor naĜídil v poĜadí
již 4. dražbu, jak je uvedeno v tomto usnesení. Toto dražby se však již pĤvodní, nyní obmeškalý, vydražitel nemĤže
~þastnit.
Pouþení:
Proti tomuto usnesení není odvolání pĜípustné (§ 336c odst. 5 o.s.Ĝ.)
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zamČstnanci soudĤ, zamČstnanci Exekutorského úĜadu Praha 9, Soudního
exekutora Mgr. Petra Polanského, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí
YČci brání zvláštní pĜedpis.
Jako dražitel se mĤže dražby úþastnit pouze osoba, která provedla pĜedepsanou registraci dle dražebních podmínek
dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz, v registraþním formuláĜi uvedla jméno, pĜíjmení, adresu trvalého bydlištČ
a minimálnČ datum narození a zaplatila dražební jistotu.
Fyzická osoba mĤže dražit jen osobnČ nebo prostĜednictvím zástupce, jehož plná moc byla úĜednČ ovČĜena. Za
právnickou osobu, obec, vyšší územnČ samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.Ĝ., které
své oprávnČní musí prokázat listinou, jež byla úĜednČ ovČĜena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úĜednČ
ovČĜena (§ 336h odst. 1,2). Totožnost fyzické osoby bude prokázána obþanským prĤkazem nebo cestovním pasem,
existence právnických osob výpisem z obchodního rejstĜíku nebo jinou zákonem stanovenou úĜední listinou, dokládající
právní subjektivitu právnické osoby.
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodateþQČ urþené lhĤWČ nejvyšší podání, je povinen vrátit nemovitosti povinnému a
nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a úþastníkĤm vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu,
která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li pĜi dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání,
rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se zapoþítá jistota složená vydražitelem. Nepostaþuje-li k úhradČ závazkĤ
složená jistota, podá soudní exekutor k vymožení potĜebných þástek návrh na naĜízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
proti takovému vydražiteli.

Dražitelé se upozorĖují, že po pĜedchozí telefonické þi osobní domluvČ mohou v pracovní
dobČ exekutorského úĜadu jednu hodinu pĜed plánovaným koncem elektronické dražby
(nejþasnČjším možným okamžik skonþení dražby) až do skonþení elektronické dražby, využít
k þinČní podání v elektronické dražbČ poþítaþ exekutorského úĜadu k þinČní podání v
elektronické dražbČ.
Usnesení se doruþuje do vlastních rukou oprávnČnému a tČm kdo do Ĝízení pĜistoupili jako další oprávnČní (Sp. Zn.
oprávnČného: ), povinnému, manželu povinného je – li nemovitost v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi
známo, že mají k nemovitostem pĜedkupní právo, vČcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již pĜihlásily své
vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištČné zástavním právem za povinným a pĜíslušnými listinami je
prokázaly.
Usnesení se dále doruþuje finanþnímu úĜadu a obecnímu úĜadu, v jejichž obvodu jsou nemovitosti a v jejichž obvodu
má povinný bydlištČ (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exekuþním pĜíkazem, pokud jim nebyl dĜíve doruþen, tČm,

kdo vybírají pojistné na sociální zabezpeþení, pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti a zdravotní pojištČní,
SĜíslušnému katastrálnímu úĜadu, obecnímu úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností, v jehož obvodu jsou nemovitosti.
Dražební vyhláška se v den jejího vydání vyvČsí na úĜední desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní úĜad, v
jehož obvodu jsou nemovitosti, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveĜejnil zpĤsobem v místČ obvyklým, a
SĜíslušný katastrální úĜad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveĜejnil na své úĜední desce.
„Otisk úĜedního razítka“

V Praze dne 11.2.2015
VyĜizuje: Mgr. OndĜej Svoboda
Za správnost vyhotovení:
KateĜina Hamáþková

Soudní exekutor
Mgr. OndĜej Svoboda v.r.

