Usnesení

023

EX

00890 / 19-104

Soudní exekutot Mgt. Jatomít Ftanc, Exekutotský uřad Jičín,se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín,

pověřený ptovedením exekuce pověřením Okresního soudu Pralry - západ

a) ze dne 10.06.2019, č.i. 207

EXE

b) ze dne 26,02.2020, č.j. 207

EXE

6014/201,9, kterým byla naíizena exekuce podle vykonatelného
rozsudku l(rajského soudu v Ptaze ze dne 21.03.2019, č. j. 28 Co 388/2018-768,

5389/2020, kterým by\a nailzena exekuce podle wykonatelného

usnesení Nejr.7ššísoudu Českérepubliky ze dne 0g,12.2019, č. j.22 Cdo 2804/2019-836,

v exekučnízá|ežitosúzahájené dne 04.06.2019, k exekučnímunávrhu
oprávněného:

Mgt. Michal I{adlec, advokátem,
ÁI{ Rumunská čp.21 / čo.29,120 00Pnha

zast.|

- Vinolrrady,

k vymoŽení pohledávky oprávněného ve v.ýši 115 143,60I(č, pohledávky optávněnélro ve výši 37 800,40
I{č, nákladů optávněného a nákladů této exekuce, ptoti

povinné:

v části exekuce o ptodeji spoluvlastnického podílu na věci nemovité

vydává tuto

dtažebruvyhlášku
- elekttonická &ažba -

I.

Nařizuje se pťvní dtažba, ktetá se koná elektronicky ptostřednictvím elektonického systému
dtaŽeb na intetnetu na adtese pottálu:

www.e-drazby.cz
Zabájeru elektonické &ažbyl dne 18.06.2020 v 11:00 hod,

Ukončení elekttonické &ažby: nejdříve dne 18.0ó.2020 v 11:30 hod.
DraŽba se vŠak korrá, dokud dražitelé činípodání /§ 33ói odst. 4 zákona č. 99 / 1,963 Sb., občatrský
soudní řád, vPlatném zněni (dá|e jen ,,o. s. L')/ - bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamŽikem ukonČenídražby učiněno podání, má se za to, že &ažitěIéstále činípodZni a
okamŽik ukonČenídtažby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněnípodání. Budou-li pote činěna
dalŠÍPodání postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-ii od posledního učiněnéhopodání pět
minut, anlž by bylo učiněno dalšípodání, má se za to, že dražjtelé jíi nečini podáni a dtažŠakončí.:

Podání je bráno za učiněnépouze v případě, že by|o systémem elektronických dražeb dtažitelt
zPětně Potvťzeno - podání se objeví on-line v §eznamu přijatých podání a taktéžje dražiteli
potvízeno e-mailem.
Veřejnost můžedražbu sledovat na stránkách www, e-drazby.cz

III.

Předmětem &ažby je spoluvlastnický podíl povinné
velikosti Ld. I /2 k nemovité věci s jejími součástmi a příslušenswím, zapsané na listu
pro obec a katastální izemi Probulov,

vlasuricwí|

ilF

Příslušenství věci nemovité tvoří příp"iky inženýrslr,.ých sítí.

Znalecký Posudek je k nahlédnutíu Exekutorského úřadu
Jičínnebo na weboúch stánkách
www.exekutor-iicin.cz a taktéŽ v detailu &ažby ve shora uvedenérn elektronickém systému dražeb.

ilL

Výsledná cena byla utčena na částku 243 900,00 Kč.

rv.

NeinŽŠÍPodání se uttuje v souladu s ust. § 336e odst. 1 o.s.ř. ve rnýši dvou třetin rnýsledné ceny,
tedy na částku ve výši 162 600,00 Kč,

v.

Výše jistoty se stanoví ve v,ýši 50 000,00 Kč.
Jistotu lze zaPlaút v hotovosti do pokladny soudního exekutota na pracovišti soudního exekutora na
adrese ZlŽkova 1021,508 01 llořice nejpozději před zahájentrn dtažby nebo na účetexekutota, č.

u ČSoB, a.s., specifický symbol0089019 a variabilním symbolem
_030O,..y.9."ý
IC nebo rcdné Óďo dnŽitele. I{ jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehjy, bude-li
předzahájenim dražby zjištěno, že došla na účetexekutora.
ÚČtu 216826469_/

vI.

Rcgistrece dnžitelů:

Jako draŽitel se můžeelektronické dražby účastnitpouze osoba, ktetá je registrovaným dtažitelem
Pro draŽbY Probíhajícína portálu www.e-drazby.cz, prokáže svou totožnoJ, k této'dražbě se na
Portálu
Pfihlásí a na ÚČet soudního exekutora zaplaa dražebníjistotu ve r"ýši
stanovené tímto usnesením ve ýroku V.
Registrovaným draŽitelern se stane každá osoba (ťyzická i právnická), která se jako dražitel registruje
na Portálu wvw,e-dtazbv,cz, a to buď změnou již dříve provedené záHadni registrace n^ Žálož.,

,,ZáHadni Údaje"
,,REGISTROVAT,..

v sekci ,,Váš profil", nebo se rovnou jako

Registfovaný draŽitel ptokáŽe svou totožnost dokladem

o

dtažite| řegistruje

v

sekci

ázání totožnosúy,
,,autentizaci (ptok
-,,Ookl.d
o ptokázání
totožnosti'), jehož formulář je umístěn na potálu
v sekci ,,Formuláře a vzory*
Právnická osoba dokládá svou totožnost rcvněž úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříťu,
kteď není stadí Šestiměsíců.Územně samosptávné celky isou-po.rrinny dokládat rozhodnutí
zastupitelswa o účastiv dtažbě v za§toupení
iejicli zástupcem.
dtažttele

pto &ažby probíhajícína portálu

rvwrv.e-drazb),.cz (dále jen

P9dPis registrovaného draŽitele na dokladu o ptokázáni totožnosti musí
být úředně ověřen. V
PříPadě Právnické osobY,,obce, vyššíhoúzemněiamosptávného celku nebo státo m,rsí být doklad
oPtokázání totoŽnosti Podepsán osobou uvedenou .r, ,.rt. 21,21a a 21b
o. s. ř., jejížoptávnění musí
5
být Ptokázáno listinou, jeŽ musí být úředně ověřena,
j.1ián zástupcem, jehož plnámoc musí být
".U"
Úředně
V PříPadě elektronického doručováni
m,r.i'byt laant orypííenýa
doklad
|v;ř;na.
o Prokázáni totoŽnosti a listiny ptokazujíci oprávnění jej podepsat,'ir.rr.á.nýpodepsaný
do elekttonické
PodobY fotmou autonzované konverze dokumerrtu. Áutorizovaná konrr.rzi dokumentu je možno
sluŽeb, kteté poskyruje Česká p_ošta, s. p. Doklad o prokázání totožnosti
|'_::'r".!_:":'j:dli'*'1
iednoho toku.

Doklad o Ptokázáni totoŽnosti s listinami prokazujícími optávnění jej podepsat,
doručíregisttovaný
uživatel soudnímu exekutorovi někte§írn

"iě.hto

způsobů,

a) uloŽením na
na záložce,,Soubory autentizace" v sekci ,,Váš ptofil,,;
Portálu
b) zas|ánim Ptostřednicwím veřejné datové sítě, a to buď ,ru ud..r,,
elekttonické podatelny
exekutotského Úřadu Podatelrra@exekutot-jicin.cz a nebo do datové
schrárrky .oild.rího exekutota
ID:nwgg8ev
c) zaslánkn vYP_lněného registračníhoformuláře držitelem poštovní licence;
d) osobně v sídle soudního exekutota na adrese Husova ei, Soe01
Jičín,a to v úředních hodináclt.

Vtr,

-

Náiemní Ptáva,věcná břemena, v.ýměnky, pachtovní či předkupní práva,ktetá
ptodejem v d1"žbě
nezaniknou se nevyskytuiÍ.

VIIL VYdraŽitel je oPrávněn

Př.evzít vydraženévěci nemovité s příslušenstvím(spoluvlastnický podíl)
dnem následujícímPo doPlacení nejvyšlílg podání, nejdříve rr^šak
po
k podání návrhu
"pryr,,rti)fr.iq,
na PředraŽek (§.336ja odst. 1 o, s- i); byl-li však podán'takov,ý
návrh, nemovitost s příslušenstv ímlze
Převzít dnem následujícím Po dni, kdy Éylopřediažit.ii doruč.rro ,rsn.s.ní o předražku. Vydtažitel se
stává vlastníkem vYdraŽených věcí nemoviqich s příslušenstvím,
nabylo-Ii.rrn.r.ní o příklepu púvní
moci a zaPlaÚIJi,nejr,YŠŠÍPodárrÍ, a to ke drri lrydání usnesení á příklepu. předtažjtel
se stává
vlastníkem vYdraŽerrých věcí nemovitých s přísluúenswím, nabylo-1i',r.n...ní
o předražku právni
moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho
rydání,

D(

Soudní exekutot Wz.ý"rá kaŽdého, kdo má ptávo, které nepřipouští
dražbu, aby jeuplatnil u soudu
Žalobou Podle § 29!..".,s,_ ř.,,a aby takávé uplatnění prir^
proká"^t podlpr^nému soudnímu
exekutotovi nejPozději Před za\tájením prvnídra;Uy.
1.rÚ. taťneučiník;.r.i prár,,u nebude při

provedení exekuce přihlíženo.

X,

Soudní exekutot \ryzý'yá kaŽdého, kdo má k nemovité věci nájemní
či pachtovní právo, rryměnek
nebo věcné břemeno nezaPsané v katastru nemovitostí, kteté není
,rrrá..o v dražební r.yhlášce,
nejde-li o nájemce bYtu, rlÍměnkáře, je-li součástíuýminku ptávo
bydlení, nebo oprávněného z
věcnélro břemene bYdlenÍ, aby takové právo soudnírrr,, .*.kuto
tovi oinámll nejpozději do zahájení
Prvního draŽebního jednání ve věci a doložil jej tistinami, jinak takové ptávo zanikne příklepem
nebo v PřiPadě zemědělského pachtu koncem pachtovního
roku (§ 336l odst. 5 o. s. ř.).

XL

Soudní exekutor.uPozorňuje oorávněného, ťf, kdo do řizenípřistoupili
iako dalšíoprávnění, a další,,
věřitele Povinného, Že se mohou domáhai uspokojení jiných
rymahatelných pohledávek nebo

pohledávek zajištěných zástavním právem, než pto které byl naílzen výkon tozhodnutí, jestliže je
pfihlásí u podepsaného soudního exekutora nejpozději přeď zahájenim &ažby a přihláška bude
obsahovat náležitosti dané ustanovením § 336f odst. 2 a 3 o, s. ř., a to wýši pohledávky a jejiho
příslušenswí, jejihož uspokojení se věřitel domáhá,lryčíslení pohledávky ke dni konání dtažby,údaj
o tom do jaké skupiny pohledávka patá a skutečnosti rczhodné pro pořadí pohledávky, I( přihlášce
musí být piipojeny Listiny ptokazujíci, že jde o pohledávku přiznanou vykonatelným tozhodnutím,
smírem nebo iiným titulem uvedeným v § 274 o, s, ř, anebo o pohledávku zaiištěnou zástavnim
ptávem na prodávaných nemovitl,ch věcech. Osoba odpovědná za sptáv:u domu a pozemku, jde-li o
prodej bytové jednotky v bytovém domě, se můžedomáhat uspokojení polrledávky související se
správou domu a pozemku vůčivlastníku jednotky, pokud tato pohledávky byla uplatněna u soudu
žalobou podle částr tietí a jestltž,e ji pfihlásí nejpozději do zzhájení dtaž,by, přičemžpodaná přihláška
musí obsahovat náIežitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o. s. ř. (k pfihlášce musí být připojeny lisúny
ptokazujici, že je podala osoba odpovědná za správu domu a pozemku, a že jde o pohledávku
suvisejícíse spfávou dotnu a pozemku, která byla uplatněna u soudu žalobou). Opožděné nebo
neúplné piihlášky soudní exekutot usnesením odmítne; proti tornuto usnesení není odvolání
přípustné(§ 33óf odst. 4 o. s. ř.). Věátel je povinen bezodkladně oznámtt soudnítnu exekutotovi
změny tykaiíci se přihlášky, ke kterym došlo po jejím doručenísoudnímu exekutotovi. Při
neozlámenivěřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

XII.

Soudní exekutor upozorňuje optávněného, ry kdo ďo ilzení přistoupili jako daišíoprávnění, další
věřitele povinného a povinnélro, že mohou popřít přilrlášené pohledávky co do 1ejich ptavosti,
ýše, zaíazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15ti dnů ode dne zveřejnění oznámení podle
§ 336p odst. 1 o, s. ř., ve kterém budou uvedeny pfihlášené pohledávky, o nichž soudní exekutot
tozhodne v fozvthu, včetně sdělení věřitele o jejiclr zařazeti do skupiny a pořadí v této skupině, a
ve kterém budou uvedeny i pfihiášky, které byly odrnítnuty s uvedením důvodu, pto ktery se tak
stalo. Optávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako dalšíoprávnění, dalšívěřitelé povinného a
povinný mohou v téželhůtě žádat, aby k tozvtženítozdělované podsta§ bylo nařízeno jednání. I{
nárrlttkám a žádosúo 1ednáni učiněným později se nepřihlíží.

XIII.

Soudní exekutot upozotňuje dtažitele, že nepřipoušd, aby nelvyššípodání bylo doplaceno úvěrem
se

XIV.

zízenttn zástavního práva navydtažené nemovité věci

(§ 336b odst, 4 písm. c) o. s. ř.).

Soudní exekutor upozoniuje osoby, kteté mají k ptodávaným nemovit/m věcem předkupní právo
nebo rl,hradu zpětné koupě, že je mohou uplatnit jen v dtažbě jako &ažítelé.udělením příklepu
předkupní právo nebo ilrrada zpětné koupě zanlkaji, nejde-li o předkupní ptávo stavebníka k
pozemku nebo vlastníka pozemku k ptávu stavby, předkupní ptávo vlastníka stavby k pozemku a
vlastníka pozemku ke stavbě rrebo zákonné předkupní právo, ktetá udělením příklepu nezantkaji.

Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní ptávo nebo lýhradu zpětné koupě, musí je
ptokázat listinami doručenými soudnímu exekutorovi v některé z {otem, kteté předepisuje toto
usnesení k ptokázání totožnosti, a to nejpozději jeden den před zahájením dtažby. Soudní exekutor
tozhodne o ptokázání předkupního ptáva usnesením, proti němuž není odvolání pfipustné (§ 336e
odst. 3 o. s, ř,). Usnesení bude r,7hlášeno oznámenim o zahájení elekttorrické dražby a zveřejněno v
slstému elektronické dtažl:y. Ptoti usnesení není odvolání přípustné,

XV.

Vyjrna dražiteiůs ptokázanýrn předkuprrím ptávern nebo r.líhtadou zpětné koupě (dále jen dražttelé
s předkupním právem nebo ýlrtadou zpětné koupě), 1ejíchž předkuprrí ptávo nebo právo zpětné
koupě bylo ptokázáno do zahájení první dtažby, nemohou &ažiteléčinit v elekttonické &ažbě
stejná podání. Dalšípodání musí být vždy r,yšší,než předchozí učiněnépodání, Nejnižšímožný

piíhoz se určuje částkou 1.000,- Kč. U elekttonickélro systému dtažeb se předpokládá, že dokáže
přesně rozlišit časovou následnost příhozů a pozdějšípílhoz ve stejné wýši dražitele bez
předkupního práva nepřipustí. Učiní-listejné podáni dražíte|és předkupním ptávem nebo r,ýhradou
zpětné koupě a dtažba již nebude pokračovat dalšímpříhozem, bude příklep udělen tomu, kdo z
vydražitelůs předkupním právem nebo 1ýhradou zpětné koupě učinil podání či dorovnal podání
jako první. Dotovná-li však spoluvlastník předmětu dražby jako vydražitel s předkupním právem
dtažitele s jinak vzniklým předkupním ptávem nebo ýhtadou zpětné koupě (a &ažba již nebude
pokračovat dalšímpfihozem), náIeži při}Jcp spoluvlastníkovi(§ 338 odst. 3 o. s. ř.). Dotovná-Ii
dtažitel' s předkupním právem nebo Tlilrradou zpětné koupě podání dražite\e bez předkupního
práva (a &ažba již nebude pokračovat dalšímpříhozem), je příklep udělen dtažitelt s předkupním
právem nebo wýhradou zpětné koupě.

XW. Po

skončenídtažby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba (bez údajů,podle
njchž|ze tuto osobu identifikovat), která učinila nejryššípodání v dražbě a výše nejr,yššíhopodáni.

)§IIL Usnesení o páklepu

se

v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na portálu

po dobu 15 dnůvyvěšeno na
usnesení v}věšeném na úřednídesce soudního exekutota a v
systému elektronických dtažeb se neuvádějí údaje, podle nichž je možno iderrtiFrkovat vy&ažitele.
Nezaplatí-li vydtažitel nejr,ryššípodání ani v dodatečnélhůtě určenésoudním exekutorem, ktetá
nesmí být delšínež jeden měsíc (§ 336m odst. 2 o. s. ř.), usnesení o příklepu se mamým uplynutím
této lhůty zrušuje a soudní exekutor nafidí dalšídtaž,ebni jednáni. To nařídísoudní exekutot i
tehdy, jestliže vydražitel nepředložil smlouvu o úvěru, nejryššípodání nebylo doplaceno ve lhůtě
uvedené v § 33ól odst, 4 o. s. ř., nebo nezaplatil ve stanovené lhůtě předražek.
rwr,,w.e-dtazb},,cz, dorrrčíse osobám dle § 33ók odst. 1 o.s.ř. a bude

úřednídesce soudního exekutota.

P ouČ enÍ;

V

Proti tomutousnesenínení odvolánípřípustné(§ 336c odst,5 o.s.ř.).

Jako draŽitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutot
zaměstnanci soudního exekutota, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v
336m odst. 2 a ú, jitrlž v nabytí věci brání zvláštní předpis.

a
§

Fyzická osoba může&ažit jen osobně nebo prosďednicwím zástupce, jelrož plná moc
byla úředně ověřena. Za ptávnickou osobu, obec, vyššíúzemně sanrosprávný celek
nebo stát dražíosoby uvedené v § 21, 2Ia a 2Ib o.s.ř., které své optávnění musí
prokázat iistinou, jež byl'a úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla
úředně ověřena (§ 336h odst, 3 o.s.ř.). Totožnost ťyzické osoby bude ptokázána
občanským průkazem nebo cestovním pasem, existence právnických osob výpisem z
obchodního tejstříku nebo jinou zákonetn stanovenou úřednílistinou, dokládající
právní subjektivitu právnické osoby.

Vy&ažitel, kter.ý nezaplatí ne|vyššípodání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu,
ktetá začiná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delšírrež dva
měsíce, event, ani v dodatečnélhůtě, kterou mu určísoudní exekutor a která nesmí
být delšínež jeden měsíc, je povinen nahtadit náklady, které stáru a účastníkům
vznikly
v souvislosti s dalšímdražebnbn jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplaúI
ne|vyŠŠÍpodání, a bylo-Ii při dalšímdražebninjednání dosaženo nižšínejvyššípodáni,
rczdt|na nejvyššípodání. Na tyto závazky se započitává jistota složená r.ydtažitelem (§
338m odst. 2 a § 336n odst. o.s.ř.).

YydraŽitel nebo předraŽitel, který se nestal vlastníkem vydtaženénemovitosti, je
Povinen ji vráút povinnému, wydat užitky a náhtaďu škody, ktetou mu způsobii pň
hospodaření

s

nemovitostí a jejím příslušenswím,

Na

základě Pravomocného usnesení o příldepu nebo ptavomocného usnesení o
PředraŽku můŽe r,rydtažitel nebo předražitel podat návth na exekuci lryklizením
nemovitosti (§336l odst. 7 o.s.ř.).

Soudní exekutor Žádá obecní úřad, v jehož obvodu se nachází dtaženévěci nemovité,

abY tuto dtaŽ,ebníi,ryhlášku nebo její podstatný obsah uveře jnl\y na své úřední desce.

Ve smYslu ustanovení § 17b odst,

1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České
rePubiikY, kancelářského řádu, můžebýt listinný stejnopis vyhotoven za součinnosti
Pfovo7ovatele poŠtovníchsluŽeb ptosďednictvim tzv. hybrldní pošty, a ptoto nemusí
blÍt takto vyhotovená listina opatřena podpisem a otiskem uředkho ,^zltk^ soudního
exekutota. Dle ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu, k písemnéžádosti účastníka,
kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickóu poštou na elektronickou
adtesu uvedenou v Žáďosú písemnost r,yhotovená v elektronické podobě a podepsarrá

dle ust. § lóa kancelářského řádu .r.bo .. předá účastníkoviv sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

VJičíně,dne 1L05.2020
lrdgt, Jaroslav

Daněk

exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutotem
Mgt, Jatornírem Ftancem

