Exekutorský úĜad Praha 7, pracovištČ Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

tel: 266 713 022,
fax: 266 713 031,
mobil: 732 715 862
e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz
web site: www.exekutor-plasil.cz
sídlo exekutorského úĜadu : Tusarova 25, 170 00 Praha 7

Naše þ.j.
063 EX 2377/10-223/dr.

VyĜizuje:
Bc. Hajznerová J.

Dne:
9.3.2015

Usnesení
kterým se podle ustanovení § 336b o.s.Ĝ. vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA – OPAKOVANÁ
DRAŽBA - elektronická
I.
Ve smyslu ustanovení § 66 odst. 7 zák. þ. 120/2001 Sb. Vám oznamuji, že v exekuþní vČci pod þ. 063 EX 2377/10
na základČ exekuþního titulu - rozsudek: þ.j.26 C 311/2009-52, který vydal Okresní soud v Liberci dne 22.3.2010 a
který se stal pravomocným dne 18.6.2010 a vykonatelným dne 22.6.2010 a usnesení o naĜízení exekuce a povČĜení
soudního exekutora þ.j. 71 EXE 8670/2010-12, které vydal Okresní soud v Liberci, dne 20.12.2010, o vymožení
pohledávky, ve prospČch oprávnČného: KOBERCE BRENO,spol. s r.o., Antala Staška 1071, 140 00 Praha 4,
,ý:25609866, právnČ zastoupen Ladislavem BĜeským, advokátem Botiþská 1936/4 12000 Praha 2-Vinohrady, proti
povinnému:

1.

Jaroslav David, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, nar. 17.10.1954

rozhodl soudní exekutor takto:
naĜizuje se elektronická dražba, která se koná prostĜednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
www.exdrazby.cz
ýas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12.5.2015 ve 13:00 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé þinit podání.
Ukonþení dražby je stanoveno na den 12.5.2015 v 15:00 hodin. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé
þiní podání (§ 336i odst. 4 zákona þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, v platném znČní, dále jen „o.s.Ĝ.“). Bude-li v
posledních pČti minutách pĜed stanoveným okamžikem ukonþení dražby uþinČno podání, má se za to, že dražitelé stále
þiní podání a okamžik ukonþení dražby se posouvá o pČt minut od okamžiku uþinČní podání. Budou-li poté þinČna další
podání postup dle pĜedcházející vČty se opakuje. Uplyne-li od posledního uþinČného podání pČt minut, aniž by bylo
XþinČno další podání má se za to, že dražitelé již neþiní podání a dražba konþí.
II.
3ĜedmČtem dražby jsou následující nemovité vČci ve vlastnictví povinného a to:
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YþetnČ trvalých porostĤ
ve vlastnictví povinného: Jaroslava Davida, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, nar.
17.10.1954
Shora uvedené nemovité vČci tvoĜí jeden funkþní celek a budou draženy s pĜíslušenstvím a souþástmi jako jeden
komplex.
III.
Výsledná cena dražených nemovitých vČcí podle znaleckého posudku þíslo 2598/026/2013 znaleckého deníku
soudního znalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitých vČcí pana Ing Ivana Hanyše, se sídlem DČlnická 337,
468 01 Jablonec nad Nisou þiní þástku: 400.000,- Kþ.
-------------------------------------------------------------slovy þtyĜistatisíc Kþ--------------------------------------------------------IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitých vČcí a jejího pĜíslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot k dražebnímu celku þástkou: 200.000,- Kþ.
--------------------------------------------------------------slovy dvČstČtisíc Kþ------------------------------------------------------V.
Výši jistoty soudní exekutor stanoví v þástce 50.000,- Kþ, slovy padesáttisíc Kþ.
Zájemci o koupi dražených nemovitých vČcí jsou povinni zaplatit jistotu na úþet soudního exekutora þ.
130208707/0300, vedeného u ýeskoslovenské obchodní banky, a.s., variabilní symbol 237710. Je nutné dále uvést
specifický symbol, kterým bude v pĜípadČ právnické osoby její identifikaþní þíslo (Iý) a v pĜípadČ fyzické osoby její
rodné þíslo. Platbu v hotovosti je možné uþinit po pĜedchozí telefonické domluvČ v hotovosti do pokladny
Exekutorského úĜadu pro Prahu 7. NeúspČšným dražitelĤm bude jistota obratem vrácena.
K platbČ na úþet soudního exekutora lze pĜihlédnout jen tehdy, bylo – li pĜed zahájením dražebního jednání zjištČno, že
na tento úþet byla pĜipsána.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitými vČcmi:
a)
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b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

i)

j)

k)
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l)

m)

Výše uvedená zástavní práva zaniknou ve smyslu ustanovení § 337h odst. 1 o.s.Ĝ. dnem právní moci rozvrhového
usnesení.
VII.
Eventuelní závady, které prodejem nemovitých vČcí v dražbČ nezaniknou, jsou vČcná bĜemena, výmČnky a nájemní,
pachtovní þi pĜedkupní práva, která prodejem nemovitých vČcí v dražbČ nezaniknou:
Takovéto závady nebyly zjištČny.
VIII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité vČci nájemní þi pachtovní právo, výmČnek nebo vČcné bĜemeno
nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno pod bodem VII. tohoto usnesení, nejde-li o nájemce bytu,
výmČnkáĜe, je-li souþástí výmČnku právo bydlení nebo oprávnČného z vČcného bĜemene bydlení, aby takové právo
soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne pĜíklepem nebo v pĜípadČ
zemČGČlského pachtu koncem pachtovního roku.

IX.
Vydražitel je oprávnČn pĜevzít vydraženou nemovitou vČc s pĜíslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o
SĜíklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumČt soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené
nemovité vČci s pĜíslušenstvím, nabylo-li usnesení o pĜíklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni
vydání usnesení o pĜíklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.Ĝ.).
X.
Soudní exekutor upozorĖuje, že pĜi rozvrhu podstaty se mohou oprávnČný, ti, kdo do Ĝízení pĜistoupili jako další
oprávnČní, a další vČĜitelé povinného, domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištČných zástavním právem, než pro které byla naĜízena exekuce, jestliže je pĜihlásí nejpozdČji do zahájení
dražebního jednání, jestliže v pĜihlášce uvedou výši pohledávky a jejího pĜíslušenství a prokážou-li je pĜíslušnými
listinami. K pĜihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího pĜíslušenství nebude uvedena, se nepĜihlíží (§ 336f o.s.Ĝ.).
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XI.
Soudní exekutor vyzývá oprávnČného a ty, kdo pĜistoupili do Ĝízení jako další oprávnČní, a ostatní vČĜitelé povinného,
kteĜí požadují uspokojení svých pohledávek pĜi rozvrhu podstaty (§ 336f o.s.Ĝ.), aby soudnímu exekutorovi sdČlili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorĖuje, že nepožádají-li o zaplacení pĜed zahájením dražebního jednání, mĤže
vydražitel dluh povinného vĤþi nim pĜevzít (§ 336g o.s,Ĝ,).
XII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepĜipouští dražbu (§ 267 o.s.Ĝ.), aby je uplatnil u soudu a aby
takové uplatnČní práva prokázal nejpozdČji pĜed zahájením dražebního jednání, a upozorĖuje, že jinak k jeho právu
nebude pĜi provedení výkonu rozhodnutí pĜihlíženo.
XIII.
Soudní exekutor upozorĖuje osoby, které mají k nemovité vČci pĜedkupní právo nebo výhradu zpČtné koupČ, že ho
mohou uplatnit jen v dražbČ jako dražitelé a že udČlením pĜíklepu pĜedkupní právo nebo výhrada zpČtné koupČ zanikají,
nejde-li o pĜedkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, pĜedkupní právo vlastníka
stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbČ nebo zákonné pĜedkupní právo, která udČlením pĜíklepu nezanikají.
Hodlá-li nČkdo uplatnit pĜi dražbČ své pĜedkupní právo, musí je prokázat nejpozdČji 24 hodin pĜed zahájením
dražebního jednání. Soudní exekutor ještČ pĜed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda pĜedkupní právo je
prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání pĜípustné.
Po udČlení pĜíklepu se vydražitel mĤže ujmout držby vydražených nemovitých vČcí, o þemž je povinen uvČdomit
exekutora.
XIV.
Jako dražitel se mĤže elektronické dražby úþastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbČ se na portálu www.exdrazby.cz pĜihlásí
a na úþet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou ve výroku V.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to buć zmČnou již dĜíve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci MĤj úþet“,
nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formuláĜ je umístČn na
portálu www.exdrazby.cz v sekci „MĤj úþet“ nebo v informaþním banneru detailu této dražby na portálu
www.exdrazby.cz umístČného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbČ pĜihlásí kliknutím na tlaþítko „ PĜihlásit
se k dražbČ“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úĜednČ ovČĜen. V pĜípadČ právnické
osoby, obce, vyššího územnČ samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou
uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.Ĝ., jejíž oprávnČní musí být prokázáno listinou, jež musí být úĜednČ ovČĜena, nebo
jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úĜednČ ovČĜena. V pĜípadČ elektronického doruþování musí být ĜádnČ
vyplnČný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnČní jej podepsat, pĜevedeny do
elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentĤ. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho
vyplnČní Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti mČsícĤ.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnČní jej podepsat, doruþí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “MĤj úþet“;
b) zasláním prostĜednictvím veĜejné datové sítČ, a to buć na adresu elektronické podatelny exekutorského úĜadu
podatelna@exekutor-plasil.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora – ID: hjng8vk
c) zasláním vyplnČného registraþního formuláĜe držitelem poštovní licence.
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XV.
Vyjma dražitelĤ, kterým svČGþí pĜedkupní právo, nemohou dražitelé v elektronické dražbČþinit stejné podání. Další
podání tedy musí být vždy vyšší než pĜedchozí uþinČné podání, jinak k nČmu nebude v elektronické dražbČ vĤbec
SĜihlíženo, neboĢ elektronický systém dokáže rozlišit þasovou následnost pĜíhozĤ, byĢ k nim došlo ve zlomcích vteĜiny.
Pokud by pĜesto došlo k akceptaci stejného pĜíhozu zájemcĤ a nebude-li možno udČlit pĜíklep zájemci s pĜedkupním
právem, pak exekutor urþí pĜíklep losem.
V souladu s ust.§ 336o odst. 2 písm. d) o. s. Ĝ., soudní exekutor urþuje, že v pĜípadČ stejného podání bude urþen
vydražitelem ten dražitel, který toto podání uþiní jako první (bude jako první systémem elektronické dražby pĜijato a
potvrzeno). Z tohoto dĤvodu bude dražiteli, který by hodlal uþinit stejné podání jako již dĜíve uþinČné (a nesvČGþí mu
SĜedkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemĤže mít úþinky, na základČ kterých by se mol stát
vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než pĜedchozí uþinČné podání, pĜLþemž jednotlivá podání se
zvyšují minimálnČ o 1.000,00 Kþ. Pokud by pĜesto došlo k akceptaci stejného podání více dražitelĤ (byly by systémem
SĜijaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li možno udČlit pĜíklep zájemci s pĜedkupním právem, pak exekutor urþí
vydražitele losem.
3Ĝedchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým svČGþí pĜedkupní právo – v pĜípadČ, že bude uþinČno stejné podání
dražitelem, kterému svČGþí pĜedkupní právo a nebude uþinČno podání vyšší, bude udČlen pĜíklep dražiteli, jemuž svČGþí
SĜedkupní právo.
„Ostatní úþastníci dražby, to je oprávnČný, povinný, zástavní vČĜitelé, jakož i právní zástupci tČchto osob mohou
prĤEČh elektronické dražby sledovat na základČ elektronického pĜihlášení na portál www.exdrazby.cz, do oddílu
„Ostatní úþastníci dražby“, elektronická adresa: http://www.exdrazby.cz/index.php?a=registrace&aa=do, kde budou
postupovat podle návodu. PĜi pĜihlášení do tohoto oddílu musí jmenované osoby postupovat následujícím zpĤsobem:
„Registrovaný ostatní úþastník“ dražby musí prokázat svou totožnost. Podpis registrovaného „ostatního úþastníka
dražby“ na dokladu o prokázání totožnosti musí být úĜednČ ovČĜen. V pĜípadČ právnické osoby, obce, vyššího územnČ
samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a
21b o.s.Ĝ., jejíž oprávnČní musí být prokázáno listinou, jež musí být úĜednČ ovČĜena, nebo jejich zástupcem, jehož plná
moc musí být úĜednČ ovČĜena. V pĜípadČ elektronického doruþování musí být ĜádnČ vyplnČný a podepsaný Doklad o
prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnČní jej podepsat, pĜevedeny do elektronické podoby formou
autorizované konverze dokumentĤ. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnČní registrovaným
„ostatním úþastníkem dražby“ ke dni konání této dražby starší šesti mČsícĤ.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnČní jej podepsat, doruþí „ostatní úþastník dražby“
soudnímu exekutorovi nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “MĤj úþet“;
b) zasláním prostĜednictvím veĜejné datové sítČ, a to buć na adresu elektronické podatelny exekutorského úĜadu
podatelna@exekutor-plasil.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora – ID: hjng8vk
c) zasláním vyplnČného registraþního formuláĜe držitelem poštovní licence.“
Po skonþení dražby bude v systému elektronických dražeb zveĜejnČna osoba, která uþinila nejvyšší podání v dražbČ
a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zveĜejnČní, bČží osobám, které mají právo vznést námitky proti udČlení
SĜíklepu lhĤta 2 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udČlení pĜíklepu. V pĜípadČ, že budou podány námitky
proti udČlení pĜíklepu, rozhodne soudní exekutor o tČchto námitkách usnesením, které zveĜejní v systému elektronické
dražby. V pĜípadČ, že budou námitky shledány dĤvodnými, pokraþuje dražby vyvoláním pĜedposledního podání – toto
vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. ZároveĖ bude v tomto usnesení rozhodnuto
odkdy a dokdy je možno þinit další podání.
Usnesení o pĜíklepu se v elektronické podobČ zveĜejní v systému elektronické dražby a doruþí se osobám dle § 336k
o.s.Ĝ.
P o u þ e n í : Proti dražební vyhlášce mohou podat odvolání jen oprávnČný, ti, kdo do Ĝízení pĜistoupili jako další
oprávnČní, povinný, a osoby, které mají k nemovité vČci pĜedkupní právo, vČcné právo nebo nájemní právo. Odvolání l
z e podat ve lhĤWČ do 15 dnĤ od jejího doruþení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostĜednictvím podepsaného
soudního exekutora. Odvolání jen proti výrokĤm uvedeným ve výroku I., II., VI.,VIII., IX., X., XI., XII., XIII a XIV.
není pĜípustné.
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Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zamČstnanci soudĤ, zamČstnanci Exekutorského úĜadu Praha 7, povinný,
manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s.Ĝ. a ti, jimž v nabytí vČci brání zvláštní pĜedpis. Vydražitel,
který nezaplatí podání ve lhĤWČ stanovené v usnesení o pĜíklepu, která poþíná dnem právní moci pĜíklepu a nesmí být
delší než dva mČsíce, event. ani v dodateþné lhĤWČ kterou mu urþí soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden
PČsíc, je povinen nahradit náklady, které státu 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 (§ 336m odst.2, § 336n odst. 1
o.s.Ĝ.).
Jestliže odvolací soud usnesení o pĜíklepu zmČní, tak, že se pĜíklep neudČluje, vydražitel, který se nestal vlastníkem
vydražené nemovité vČci, je povinen ji vrátit povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu zpĤsobil pĜi
hospodaĜení s nemovitou vČcí a jejím pĜíslušenstvím.
V Praze, dne 9.3.2015

JUDr. Vladimír Plášil, v.r.
soudní exekutor
L. S.
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