
Usnesení – dražební vyhláška 

  
         Číslo jednací: 164  D 4041/17-4 
          

      
U S N E S E N Í  -  D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K A  

 
Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad  Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 
Olomouc, pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci řízení o pozůstalosti, ve kterém byla v souladu s 
ust. § 195 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, nařízena likvidace dědictví, a to 
usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 26. 4. 2017, čj. 24D 232/2015-298, Nd 83/2015, na základě 
pověření: JUDr. Hana Vančurová, notářka, Palackého třída 53/24, 28802, Nymburk, IČ 62991507,  ze 
dne 11. 9. 2017, notářky jako soudní komisařky, tj. osoby oprávněné disponovat s předmětnými nemovitými 
věcmi ve věci likvidace dědictví po zemřelém: Otakar Chára, zesnulý 9. 2. 2015, Seletice 12, 289 3, 
Seletice, nar.12.04.1954 , jehož likvidačním správcem je JUDr. Aleš Jirásek, likvidační správce, Braunova 
2529/1, 15000 Praha 5, IČ: 73628319, DS: 3hfpexm, v souladu s ust. § 232 zákona č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, a v souladu s ust. § 52 odst. 1, § 69 a ust. § 76 zákona č. 120/2001 Sb., e.ř., ve 
vazbě na § 335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto: 
 

I.  
 

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb 
na adrese portálu: www.exdrazby.cz 
 
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20. 11. 2017 v 11:00 hod., od tohoto 
okamžiku mohou dražitelé činit podání. 
 
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 20. 11. 2017 ve 13:00 hod. Dražba se však 
koná do doby, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik 
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další 
podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět 
minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. 
Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně 
potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).  
 
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní v dražbě nejvyšší podání. Učiní-li více dražitelů 
stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo 
(§336j odst. 1 o.s.ř.). Není-li příklep takto udělen, použije se ustanovení § 336j odst. 1 o.s.ř. věty 
třetí. 
 
Pořadové číslo dražebního jednání: 1. 

 

II. 
Označení nemovité věci a jejího příslušenství :  
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Předmětem dražby jsou 2 pozemky, které spolu souvisejí a tvoří funkční celek se stavbou rodinného 
domu. Rodinný dům č.p. 12 je součástí pozemku p.č. St. 42. Pozemky jsou situovány v lokalitě 
rodinných domů. Pozemky lze napojit na základní veř. sítě v obci - elektro a vodovod. V dané 
lokalitě je dostupná občanská vybavenost obce. Nejde o záplavovou oblast. Stavba č.p. 12 je 
přízemní, z malé části podsklepený objekt se sedlovou střešní konstrukcí a s taškovou krytinou.  
 

 Stáří objektu se nepodařilo přesně určit, dle provedení a stavu použitého materiálu na stavbu bylo 
 stáří hlavních stavebních konstrukcí odhadnuto na 150 let. Rovněž stáří nedokončené přístavby 
 verandy a částečné modernizace bylo pouze odhadnuto.  

Stavba je založena na základových pasech bez izolací proti zemní vlhkosti, převážná část 
obvodového zdiva původní části je roubená ze dřeva, přístavba verandy je z plynosilikátových 
tvárnic, stropy mají viditelné trámy.Vnitřní omítky jsou provedeny jako vápenné hla dké, 
venkovní rovněž, okna rámová, dveře dřevěné.  Objekt byl částečně modernizován vestavbou 
sociálního zařízení - koupelny a WC do stáva jícího prostoru domu, byla zavedena voda  
a provedena kanalizace, v soc. zařízení jsou obkla dy a ker. dlažby. V kuchyni byl upraven 
podhled stropu, byla položena keramická dlažba, osazen přímotop a kuchyňský sporák s digestoří.  

 Přístavba verandy nebyla dokončena, není strop, není zastřešení, chybí omítky, podlaha a j.  
  
 Stavebně technický stav :  
 původní část domu se nachází ve velmi špatném stavebně technickém stavu.Část obvodového 
 roubeného zdiva je ztrouchnivělá, na konci životnosti jsou původní podlahy a dlažby,  okna, 
 omítky, střešní krytina, klempířské prvky. Zařizovací předměty koupelny, WC a kuchyně jsou 
 neudržované, zašlé a jejich životnost je podstatně zkrácena. Opotřebení bude s ohledem na 
 nedokončenou verandu a částečnou modernizaci domu.  

 
Příslušenství tvoří sklad stavebně navazující na obytnou část, přístřešek a kopaná studna a porosty na 
pozemcích. 

 
      III. 

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným 
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této 
dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební 
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. D.  Po zahájení dražby není možné 
přistoupení doposud nepřihlášených dražitelů. 
 
 Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel 
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na 
„Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, 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 formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ 
nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci 
„Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“. 
 
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. 
V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad 
o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí 
být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být 
úředně ověřena.  
V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání 
totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou 
autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění 
Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší dvanácti měsíců. 
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Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný 
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:  
 
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz  v sekci “Můj účet“; 
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny 
exekutorského úřadu podatelna@exekutor-svoboda.cz a  nebo do datové schránky soudního 
exekutora rdbtce7. 
c) Zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence. 
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Dvořákova 32, 779 00 Olomouc 

 
 Postup pro přihlášení a další úkony dražitelů je patrný z dražebního manuálu na stránkách 
Exekutorského Úřadu Mgr. Svobody http://exekutor-svoboda.cz/ v sekci „Dražby nemovitostí“ a na 
portálu www.exdrazby.cz. 

  
IV. 

Výsledná cena se určuje ve výši: 460.000,- Kč. 
Výsledná cena byla určena na základě Znaleckého posudku č. 3678-55/2017 znalce Václava 

 Fidrmuce ze dne 17. 8. 2017. 
 
V.   

Výše nejnižšího podání se určuje ve výši: 306.667,- Kč. 
 
 Minimální výše příhozu se stanoví částkou 5.000,- Kč. 
 
       VI. 
 

Výše jistoty se stanoví částkou 50.000,- Kč. Jistotu lze zaplatit bezhotovostně na účet exekutora č. 
239564131/0300 nebo v hotovosti do pokladny exekutora Mgr. Jana Svobody v Exekutorském úřadě 
v Olomouci, Dvořákova 222/32, a to tak, aby před zahájením dražebního jednání mohla být 
bezpečně identifikována. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem 404117 poté, co se 
stane Registrovaným dražitelem na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem 
uvedeným v čl. C. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě, a s uvedením specifického symbolu, 
kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické osoby její rodné 
číslo. V případě, že dražební jistota bude složena jiným způsobem (např. vložena na účet exekutora 
v hotovosti, odeslána ze zahraničí apod.), bude dražiteli vrácena po odpočtu bankovního poplatku 
dle sazebníku platného ke dni konání dražby.  
 

VII. 
 Práva a závady spojená s nemovitostí: žádná. 
 
VIII.   

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovité 
věci v dražbě nezaniknou: žádná. 

 
IX. 

Předpoklady, za kterých může vydražitel převzít vydraženou nemovitou věc a za kterých se 
stane jejím vlastníkem: Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím 
dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne 
zveřejnění usnesení o příklepu. Byl-li však podán návrh na předražek dle §336ja o.s.ř., nemovitou 
věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o 
předražku dle §336l odst. 1 o.s.ř. 
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím ke dni vydání usnesení 
o příklepu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání.  



Usnesení – dražební vyhláška 

Předražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím ke dni vydání usnesení 
o předražku, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a byl-li předražek zaplacen. 
 

      X. 
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 
267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději 
před zahájením elektronického dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce 
přihlíženo (§336b odst. 3 písm. a) o.s.ř.). 
 

      XI.   
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k  nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek 
nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, 
nejde-li o  nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu 
exekutorovi oznámil a řádně doložil příslušnými listinami, jinak takové právo zanikne příklepem 
(§336b odst. 3 písm. b) o.s.ř.). 

 
      XII.   

Podání vylučovací žaloby musí být prokázáno nejpozději před zahájením dražebního jednání. 
 
 

      XIII.  
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští doplacení nejvyššího podání úvěrem se 
zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci (§336b odst. 4 písm. c) o.s.ř.). Z tohoto 
důvodu odpadá povinnost soudního exekutora stanovit vydražiteli termín, do kterého vydražitel 
sdělí, že bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovité věci 
(§336o odst. 2 písm. e) o.s.ř.).  

 
      XIV.   

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu 
zpětné koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo nebo výhrada 
zpětné koupě k vydražené nemovité věci zaniká udělením příklepu (§336b odst. 4 písm. d) o.s.ř.), 
nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní 
právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, 
která udělením příklepu nezanikají. 
 

      XV. 
Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na portálu 
www.exdrazby.cz a doručí se osobám dle §336k o.s.ř. 
 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.    

 

V Olomouci dne 3.10.2017     

 
    otisk úředního razítka 
 
   Mgr.  Jan Svoboda, v. r. 
         soudní exekutor 
 

vyřizuje: Vlasta Dostálová 
za správnost: 

 
Doručuje se:    

a) navrhovatel 
b) osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem, právem zpětné koupě 
c) osobám, u nichž soudní exekutor rozhodl, že zaniká jejich nájemní právo nebo právo odpovídající věcnému 
břemeni 
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d) spoluvlastníkovi nemovité věci, pokud tyto tvoří předmět nařízené dražby  
e) finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc 
f) obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu měl zůstavitel své poslední bydliště 
g) katastrální úřad, v jehož obvodu se nachází dražená nemovitá věc 
h) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost (k vyvěšení na úřední desce) 
i) úřední deska exekutora 
j) portál www.exdrazby.cz 
 

Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejil 
způsobem v místě obvyklým podle § 336c odst. 3) o.s.ř. ode dne obdržení do dne konání dražby.  

 
 

Poučení: 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. §17b 
stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, 
kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti 
písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na 
technickém nosiči dat. 
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