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.j. oprávn ný: 6133346384

U S N E S E N Í 
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský ú ad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, pov ený vedením exekuce na základ  pov ení Okresní soud v Liberci, .j. 70 EXE 7012/2013 
-11, ze dne 14.01.2014, 

proti povinnému: EDITA ANTUŠOVÁ, NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 46001, LIBEREC, 
nar.08.11.1976 

na návrh oprávn ného: Generali Pojiš ovna a.s., B lehradská 132, 12000, Praha 2, I  61859869, zast. 
Mgr. Vladimír Štekl, advokát, Antonína Slavíka 1313/7, 60200, Brno-sever 

pro 1 070,00 K  s p íslušenstvím 

vydává 

D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K U  
o provedení elektronické dražby nemovitých v cí 

I. 
První dražba nemovitých v cí uvedených v bod  II. se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb 
na adrese: 

www.drazby-exekutori.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 25.03.2015 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé init 
podání). 

Ukon ení elektronické dražby: nejd íve dne 25.03.2015 v 11:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 
iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád (dále jen „OS “)). 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 p 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 

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. Jednotlivá podání všech dražitel  a jejich výše budou bezprost edn  zobrazovány na portálu 
www.drazby-exekutori.cz v rámci zobrazení informací o této dražb . Sledování elektronické dražby je 
ve ejn  p ístupné. 

Prohlídka nemovitých v cí je možná dne 11.03.2015 ve 13.00 hod. po p edchozí dohod  s Exekutorským 

adem Klatovy. Dohoda týkající se prohlídky je nutná minimáln  5 dní p edem. 

II.

edm tem dražby jsou tyto nemovité v ci povinné, a to: 

podíl 1/8 
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Jedná se o podíl 1/8 bytové jednotky o velikosti 2+1 a vým e 61,00 m
2
 umíst nou ve druhém nadzemním 

podlaží budovy v Liberci. Bytová jednotka se nachází v adovém, vnit ním objektu se sedmi nadzemními 

podlažími. Z inženýrských sítí je nemovitá v c napojena na ve ejný vodovod, kanalizaci, plynovod a 
elekt inu. P ístup je po zpevn né komunikaci s chodníkem. 

íslušenství t chto nemovitých v cí nebylo zjišt no.

III.
Výsledná cena dražených nemovitých v cí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení byla ur ena soudním 

exekutorem usnesením .j. 120 EX 42779/13-74 ze dne 31.10.2014 ástkou ve výši 75.000,- K .

IV. 

Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých v cí uvedených pod bodem II.
tohoto usnesení a jejího p íslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, pat ících k draženému celku a iní 
ástku  

50.000,- K

V. 

Výše jistoty pro dražbu nemovitých v cí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se ur uje v ástce 
10.000,- K , nejvýše však ve výši 3/4 nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých v cí jsou 

povinni zaplatit jistotu p ed dražbou v hotovosti v sídle Exekutorského ú adu Klatovy, pokud se nejedná o 

platbu v hotovosti dle zvláštního právního p edpisu, nejpozd ji do zahájení konání dražebního jednání nebo 
bezhotovostní platbou na ú et soudního exekutora, vedený u eskoslovenské obchodní banky, a.s., pobo ka 

Plze , íslo ú tu 214740944/0300 pod variabilním symbolem 4277913 s uvedením specifického symbolu, 

kterým bude v p ípad  fyzické osoby rodné íslo a v p ípad  právnické osoby její identifika ní íslo.
K platb  na ú et exekutora lze p ihlédnout pouze tehdy, bylo-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, 

že na jeho ú et také došla. 

VI. 

cná b emena, vým nky a nájemní, pachtovní i p edkupní práva, která prodejem nemovitých v cí

v dražb  nezaniknou, nebyla zjišt na. 

VII. 

íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvyšší podání. U iní-li více dražitel  stejné nejvyšší podání, ud lí
soud p íklep nejprve tomu dražiteli, kterému sv í p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup . Není-li 

íklep takto ud len, ud lí jej dražiteli, který podání u inil jako první. 

Vydražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitou v c s p íslušenstvím dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí 15 denní lh ty ode dne zve ejn ní usnesení o p íklepu 

k podávání návrh  na p edražek v souladu s ustanovením § 336ja odst. 1 ob anského soudního ádu (dále jen 

„OS “). Byl-li však podán takový návrh, nemovitou v c s p íslušenstvím lze p evzít dnem následujícím po 
dni, kdy bylo p edražiteli doru eno usnesení o p edražku. 

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité v ci s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu 

právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu. P edražitel se stává 
vlastníkem nemovité v ci s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p edražku právní moci a p edražek byl 

zaplacen, a to ke dni jeho vydání. 

VIII. 

Soudní exekutor  v y z ý v á  každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu dle ustanovení § 52 

exeku ního ádu zákona . 120/2001 Sb. (dále jen „E “) ve spojení s ustanovením § 267 OS , aby je 
uplatnil u soudu, a aby takové uplatn ní práva prokázal u soudního exekutora nejpozd ji p ed zahájením 

dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo. 
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IX. 

Soudní exekutor  v y z ý v á  každého, kdo má k nemovité v ci nájemní i pachtovní právo, vým nek nebo 
cné b emeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce 

bytu, vým nká e, je-li sou ástí vým nku právo bydlení nebo oprávn ného z v cného b emene bydlení, aby 

takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne p íklepem 
nebo v p ípad  zem lského pachtu koncem pachtovního roku. 

X. 
Soudní exekutor  u p o z o r  u j e,  že oprávn ný, další oprávn ný a další v itelé povinného se mohou 

domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než 

pro které byla na ízena exekuce, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dražebního jednání. P ihláška 
musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) výši pohledávky a jejího p íslušenství, jejíhož uspokojení se v itel povinného domáhá, 

b) vy íslení pohledávky ke dni konání dražby, 
c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka pat í, 

d) skute nosti významné pro po adí pohledávky. 

ihláška musí spl ovat náležitosti dle ustanovení § 42 OS , a z podání musí být patrno, kterému soudnímu 
exekutorovi je ur eno, kdo je iní, které v ci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno. 

K p ihlášce musí být p ipojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku 

zajišt nou zástavním právem, ledaže tyto skute nosti vyplývají z obsahu spisu. 
Opožd né nebo neúplné p ihlášky budou usnesením odmítnuty. 

itel je povinen bezodkladn  oznámit soudnímu exekutorovi zm ny týkající se p ihlášky, ke kterým došlo 

po jejím doru ení soudnímu exekutorovi. P i neoznámení v itel odpovídá za škodu tím zp sobenou. 

XI. 

Soudní exekutor  u p o z o r  u j e  oprávn ného, dalšího oprávn ného a další v itele povinného, že mohou 
pop ít p ihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji do 15 

dn  ode dne zve ejn ní oznámení o p ihlášených pohledávkách, nebo v téže lh  žádat, aby k rozvržení 

rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání dle ustanovení § 69 E  ve spojení s ustanovením § 336p odst. 1 
OS ; k námitkám a žádosti o jednání u in ným pozd ji nebude p ihlíženo. 

XII.
Soudní exekutor  u p o z o r  u j e  dražitele, že se nep ipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úv rem 

se z ízením zástavního práva na vydražené nemovité v ci. 

XIII.

Soudní exekutor  u p o z o r  u j e  osoby, které mají k nemovité v ci p edkupní právo nebo výhradu zp tné 

koup , že ho mohou uplatnit jen v dražb  jako dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo nebo výhrada 
zp tné koup  zanikají, nejde-li o p edkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu 

stavby, p edkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavb  nebo zákonné p edkupní 

právo, která ud lením p íklepu nezanikají. Hodlá-li n kdo uplatnit p i dražb  své p edkupní právo nebo 
výhradu zp tné koup , musí je uplatnit nejpozd ji ve lh  p ti dn  p ed zahájením dražebního jednání (v 

této lh  musí být uplatn ní p edkupního práva nebo výhrady zp tné koup  v etn  d kaz  doru eny

soudnímu exekutorovi). Pokud nebude p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup  shora uvedeným 
zp sobem uplatn na a prokázána, nebude v p ípad  dalšího dražebního jednání k pozd ji uplatn nému 

edkupnímu právu nebo výhrad  zp tné koup  p ihlíženo. 
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XIV. 

Soudní exekutor  u p o z o r  u j e  na to, že pozemek, na který se vztahuje exekuce prodejem nemovitých 

cí, není zatížen právem stavby. 

XV. 

Registrace dražitel  do systému elektronických dražeb probíhá prost ednictvím webového formulá e na 
adrese www.drazby-exekutori.cz, sekce Registrovat/P ihlásit. Dražitelé jsou povinni sd lit svoje jméno, 

íjmení, bydlišt , rodné íslo, a nebylo-li p id leno, datum narození. 

XVI. 

Zp sob elektronické dražby: 

1.  Dražby se m že zú astnit jen ov ený registrovaný uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz.
2. Povinný se nesmí ú astnit dražby jako dražitel. Povinný se po p edchozí registraci m že jako ov ený

uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz astnit dražby v postavení povinného. 

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.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovitou v c, kterou chce dražit. 

5. Po p ipsání dražební jistoty na bankovní ú et exekutora a spln ní podmínek ú asti na dražb  dle tohoto 

usnesení je dražitel oprávn n v dražb  p ihazovat. 
6. Virtuální dražební místnost se otev e všem ú astník m 30 minut p ed zahájením dané dražby. 

V pr hu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opoušt t a op tovn  do ní vstupovat. 

Informace o dražb  se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy. 
7. V termínu po ádání samotné dražby se dražitel p ihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským jménem 

a heslem do systému, po schválení ov eného uživatele za dražitele v dané dražb  se automaticky 

vygeneruje unikátní identifika ní íslo, které slouží jako jednozna ný a nezam nitelný identifikátor 
dražitele v pr hu dražby, následn  m že p ihazovat. Unikátní identifika ní íslo se zobrazuje pouze 

etím osobám, samotný dražitel u svých p íhoz  bude mít místo identifika ního ísla své uživatelské 

jméno. 

8. 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 nebo výhrada zp tné koup  – v p ípad , že bude u in no stejné podání 

dražitelem, kterému sv í p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup  a nebude u in no podání vyšší, 
bude ud len p íklep dražiteli, jemuž sv í p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup .

9. U iní-li nejvyšší podání více dražitel  s p edkupním právem nebo výhradou zp tné koup , bude ud len

íklep tomu dražiteli s p edkupním právem nebo výhradou zp tné koup , který u inil své podání 

nejd íve. 
10. P íhozy se iní tak, že lze využít tla ítko s funkcí automatického p íhozu, které zajistí p íhoz ve výši 

minimálního p íhozu nebo do p íslušného okénka dražitel vypíše vždy celou ástku navýšenou o výši 

svého 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 p íhozu. 
11. Po skon ení dražby oznámí exekutor prost ednictvím systému elektronických dražeb osobu, která 

inila nejvyšší podání v dražb  a výši nejvyššího podání. 

12. Dražitel m, kterým nebyl ud len p íklep, se vrátí zaplacená jistota po skon ení dražby.  

13. Usnesení o p íklepu se v elektronické podob  zve ejní prost ednictvím systému elektronických dražeb a 
doru í se osobám dle § 336k OS .

Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné. 
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Dle ustanovení § 3062 zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, p edkupní právo podílového 

spoluvlastníka k nemovitým v cem zaniká k 31.12.2014.  Podílový spoluvlastník tedy od 
1.1.2015 nem že uplatnit p edkupní právo k nemovitým v cem. 

V Klatovech, dne 19.2.2015   

Otisk ú edního razítka 

____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení: Alena Feren íková 

Doru uje se: 

- oprávn ný, 

- další oprávn ní, 
- povinný 

- manžel povinného, jde-li o nemovitou v c ve spole ném jm ní manžel ,

- osobám, o nichž je známo, že mají k nemovité v ci p edkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zp tné koup ,

- osobám, jejichž nájemní i pachtovní právo, vým nek nebo právo odpovídající v cnému b emeni zaniklo, 

- p ihlášeným v itel m, 

- finan nímu ú adu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu je nemovitá v c a v jejichž obvodu má povinný, 

ípadn  manžel povinného (je-li nemovitá v c ve spole ném jm ní manžel ) své bydlišt  (sídlo), 

- t m, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na 

ve ejné zdravotní pojišt ní,

- katastrálnímu ú adu, 

- obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož obvodu je nemovitá v c,

 má-li n který z ú astník ízení právního zástupce, pak doru ovat zástupci.

JUDr.
Dalimil Mika
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