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USNESENÍ
l<tcrvm sc pcidle Llstan()\/cní § 33(ib cl.s.i,. a § 33(lo <l.s.ř. r,t,tlává

DRAžEBNír,ryHrÁšKA

_

ELEKTRoNIcKÁ DRAžBA

JUDI. Filip Exner, soudní exektrtor Exektrtorského ťrřadu Praha 7, se sídlem Ptaha

8,

Střížkovská 734/66, p<lr,ěřer-rí, pr<lveclením exelir-tce na záklaclě ptlr,ěř-cr'í, ktcré r,ytlal ()bvclclní
sotLd prcl Pral-rtr 10 pod č.1.49 llXlj 3ó0(l/2019 - 11 clnc l3.()8.2019, kterým b1,1 nařízcn vÝl<on
exekučníhtltitulu, literÝm jc: rclzsucicl<, ktctÝ r,r,clal NIěstský soucl ,,,Praz,e clne 25.()4.2()19 pocl č.j.
67 T<> 382/2018, rclzsr-rclek, l<terý rl,dal l\Iěstský sclr-tcl v Praze cine 22,05.2019 pocl č.j. (l7 Tcl
143 / 2()19, k

usprlkojcní p<lhlcclirvkr,

clprávněné(lro):

I. CEPRO

a.s.,IC: ó0193531,
sídlo: Dčlnická 213/12,17000 Pral-ra 7 - Fltlleš<lr.ice,

zastoupen(a): JUDr. Jaromír Císař, advokát,

síc]lo: ř{včzdova 17I6/2b,14()()0 Pralra 4 - Nr-rsle,

prrlti pt>vinné(nLr):

1.

Ing. Tomáš Kadlec, nar.17.12.1962

bvdliště: L]ralská 689/],1(l() 0() Praha (l - L]uller-reč,

zastotrpen(a): Mgr. Eva Krbcová, advokát,
síclltl: F:liášclva 922/21, l (l0()() Pralra (l,

2.

Ing. Alexandr Hotrška,nar.20.11. 19(l5
bydlištč:Vrš<lvicl<á 1429 / 68, 101()() Pralra,

zastotrpen(a): JUDr. Jan Nekola, advokát,
-1(XX)
síc,lltl: ()pletalrx.a 1 ()I5 /55,1
Ptal-ra ] ,

rozhodl takto:
I.

naíizuje se elektronická dražba, lrterá sc koná prcisti,eclnictvírn elektrclnickéhcl sysťómll clražcb
na adrcsc portálr,l
http : / /www .exdt azby. cz

(las zahájcrrí elel,trrlnické dražlrv je statr<lven na clctr 74.4. 2022 v 10:00 hod., od
<l

k

amžik r_r trro

h cl r-t

ckažiteléčinit podání.

trlh<ltcl

Ukončeníelelttronické dražby je stantlven na clen 74,4. 2022 v 11:00 hod. Dtažba se r,šak
kclná do dobt,, clokud dražiteléčinípodár-rí (§ 336i oclst. 4 z,ák<>na č.99/1963 Sb., občanský

v platném znění, dále jcn

Bude-li v pclslcdních pěti minutácl-r pi,ed
stanovenÍ,m clkamžikem r-rkončení clražb1, učiněno pclclání, má se za to, že dražiteléstále činí
podání a okamžik lrkclnčeníclražby se poscluvá o pět minr_rt clcl okan-ržikur r-rčiněnípoclání.
Budotr-li poté činčnaclalšípodání postr-rp clle přeclcházející vět1, se opakujc. Uplyne-li ocl
poslcdního učinčnéhopcldání pčt nrinr-rt, aniž- Ix bvl<l r_rčinčnodalšípildání má sc z^ to, ž,c
souclní řád,

,,cl.s.ř,,"),

clražitelé již nečiníptlclání a dražI,:la končí.

II.
Předrnětern dtažby j sor_r následr"r ícínemo
j

/.)k r t.-:;

vi

tosti:

: CZ0514 §enily

L;lr:,:: 577669 Vítkovice

KaL.území: 783129 Vítkovice v Krkonoších
List V]aSLnictvi:
V ka!. Území jeou pozemky vedeny ve dvou ěísetných řadách

A vlast,nik, jiný oprávněný

59lI

(St. = stavební parcela)

Identifikátor

V]-astnické právo
Kadlec Tonáš Ing., Uralská 689/1, Bubeneč, 16000 Praha

podif

6

B Nenovitosťi
Pozemky

Parcela

2ll6

Výměía[n2] Druh pozemku
1501 twalý trawi porosť

Způsob

vvužiti

Způsob ochranv

evropaky wýznanná
}okalita, oďpanné
pásmo národníbo

parku, ptaěí oblast,
zeněděraký půdní
fond

Shclra r-rveclené ncmr;r,ittlsti rvoi-í jccle
sclr_rčástmi jako jedcn kilmplcx.
Poi,aclor,é číslodražebníhojednání: 1.

n

kolo

tr,rnličnícclcli

a budou draženy s příslušenswíma

III.

Iv.

Výsledná cena dfažených nemovitostí činíčástku: 38.000,- Kč.
VÝše nejnižšíhopodání činí:25.334,-Kč.

V.

vI.

VýŠijistoty soudní exekutor stanoví v částce 15.000,- KČ.
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na účetsoudního exekutofa
č.5550355001/5500, vedeného u Raiffeisenbank, a.s., variabilní s),mbol 30t1,9, Je nutné dále

uvést specifický symbol, kterým bude r.přípaclě právnické osoby jeií identifikačníčíslo(IČ) a

v případě fyzické osoby její rodné číslo.Neúspěšným dražitelůmbude jistota obratem 'vt^cena a
to stejným způsobem jakým byla složena!
I( platbě na účetsourdního exekutora lze přihlédnout ien tehd1., bylo - li před zahájením
clražebního jednání zjištěno, že na tento účetbyla připsána.

vII.

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkr.rpní práva, která prcldejem nemovitclsti v
dražbě nezaniknrlu:
nelSoLl.

vIII.

v},dražitcl jc oprávnčn přcvzít wdražcné ncmovit<>sti s příslušcnswímdncm náslcdr-rjícím pcl
cloplacení nejr.yššíhopoclání, neidřír,e však po uplynr"rtí lhůty k podávání nár.rhťr na předražek.
Byl-li však podárr takov1, návrh nemovitost s příslušenstvímIze převzít dnem následujícím po dni,
kcli, bvlo předražiteli dorr-rčeno usnesení o předražktr. vvdražitel se stává vlastníkem wdražené
nemor.itosti s příslušenstvírn, nab),lo-Ii usnesení o příklepr-r právní tnoci a zaplatil-i nejr.r,šší
poclání, a to kc clni r.l,clání usnesení o příklepu. Pi,edražitel se stá\rá vlastníkem nemclvitclsti s
příslušensrvím,nabylo-Ii r_rsnesení o předražku právni moci a předražek byl zaplacen, a tcl ke dni
jehcl lrydání.

Ix.
Sourclní exclšutor v\,zÝvá liažciélro,kdo mir prár.rl, ktcró ncpřiprlr_rští c]ražbr-r, ab1, jc uplatnil r-t sclltdr,t
a ab1, 12[6r,,1 uplatněr-rí práva prokázal nejpclzději před zahájením clražcbrrího jcclnání, jirrak k jeho
právtr ne b r-rdc při pr:cx,edení r,í,ko nr-r rclzh cldn r-rtí přihl ížcntl.

x.

k ncmol,itosti nájemr-rí či pacl-rttlvní priil.il, výmčnck
nebrl věcné břemeno nezapsané r, katastru nem<lr.itrlstí, které není urreclenrl ve úr<lkr-r VII. této
clražební r,l,hlášlrv, nejde-li o nájerr'ce bl,tu, vÝmčnliářc, je-li sor-rčástír,í,tr.čnkuprávo bl,dlení
nebtl clptávrrěnóho z r,čcnéhobi,emene bvcllení, ab}, takor,é prár,cl stlr,rclnímu exekuttlrclvi
oz,námil a clolclžil lTcl listinami, jinal< tal<ové prál,cl zanikne příklcpem nebo v případč
S<luclní exel<utclr rl.zÝr,á každého,kcl<> má

zeměclěls kéhcl pachtr,r kclncem paclrtclvníl-r cl rcl liu.

xI.

Stlrrclní exekttft;t uprlzrlrňr_rjc tlprávněnóho, t1,, kd<l c7o iízenípřist<lLrpili jakil clalší <lprávnění, a
dalšívčřitcle pt;r,innéhcl, že se molrcilr <]clmáhat uspok<;jcní iinÝch 11,rnal-ratclnýclr polrleclável<
nebci prlhleclár.ek zajištěrrÝclr zástavním právem, rrež prtl ktcré bvl naíizen vÝk<in rclzhclclnlrtí,
jestliže je přihlrisí nejp<lzději do zalráiení prvního c]ražebního ]ednání a pr'ihlášl<a bude obsahcx,zrt
náicžitosti p<ldic § 33óf ticlst. 2 a 3 tl.s.i,. I{ přihláškám, i, nichž rryšc pohlcclár,kl ncbtl ielílrr>
pi,íslr-ršens n, í n cb r"rc] c Ltv cclcna, sc ncp ř-i hl íží.

xII.
Sor_iclní exel<tltor r_rpozrlrňujc oprávrrčnól'<l, t1,, l<clrl clo

íízenípřistoupili jalicl clalší oprávnční,zr

dalšívěi:itcle a p()vinného, že m<lhtlu p<lpřít přilrlášcné pohleclávkl, ctl dcl jclicli pravrlsti, r,Ýše,
zaiazení do skr_rpinl,a pt;i,aclí, a ttl nejp<lzději dcl 15 cinů tlde c]ne zvcřcjnčr'í oznámení pcldlc §
33(lp odst. 1 cl.s.ř., nebtl v téžellrútě žáclat, al>y k rczvržení rclzclělovanó pcldstatt, byl<l nařízencl
jeclnziní. I{ r-uimitkiLrn a ž/rdosti o jeclnání učiněnýrn pozclěji se nepřihlíží.

xIII.

Scludní exeliutclr upclzorňujc cltažitele, že se nepřipc_iuští, aby nejvr,ššípodání b1,lo cloplaccnt>
ťlr,črernse zííz,eníntzástavnílrti prár,a na r.l,dražcrré nemovitclsti.

xIv.

Stluclní exeliuttlt trp<lzilrriu je tls<lb1,, které nrají li nemtlvité věci přeclliupní právo ncbo
výhradu zpětné lior_rpě, že áo mohou r"rplatnit jen v ciražbě jako cltažitcléa že uclělenín. příklepLr

1lřcclliu1lllí 1lrlivtl tlcllrl r,í,hractlr zllčtrló J<rlr_t1-1c1 zanil<lrjí, rrcjclc-lr rl piccll<i,rllní prlir,,tl stevcl;r-rílilr
prlzclrlli.r,r nebrl vlastnÍlia prlzct-trkrr Ii prár,r-r ste\,1)\,, pi,edkLLpní priivrl r,lastníiia star,bt, li 1,1tlzcnTlir-r a
r,ltstníliir ptlzcnll<rr kc stavbč ncllrl zák<ltlnc 1'lřccll<r_rprrí;lrár,rl, litcrá LrclčlcrTímpřílilcpLr rTczanilirrjí.
I<

I)i'ctlkLrprlí právrl ncllrl r"í,hratie zpčtrlc1 lirlr_rllč mLrsí llí,t prtlkázlirrv ncjl;tlztlěii pi,ccl zalrájcrrún
cltlržllt

xv.

.|al<tl c'lražitcl sc tlr-ržc clcl<tltlr-ricl<é clražbl, účasrnitp()Ltzc tlsrlba, l<tcrli jc Rcgistrtlvaní,r-r.t
clrzržitclcnr pr<l clražllr,;lrrlllílrejícítla l)()rtálll rt-rt,tl-.cxclrazlll,.cz, prtll<ážc svrlr-t t()t()žn()st, l< tótt>

c[ražbčsc

ílx p()rtlllrt

pr'ihlr'isí a

nl

účctstlr-rclníh<l cxclrr-ttrlra z.aplatí clražcllrrí
vc l,t'ši stilnrll,ctró ttlrrtrl clražellrrí r,r,irláškrlr,t vc r,í,rrlkrt \', a to přecl zahájením samotné
dražbyl Sotrdní exekutor dťrtazně trpozorňuje případné dražitele, že přihlášení na shora
uvedený poftál dražeb musí být trskutečněno nejpozclě|i do 9:00 hodin v den dražby,
dražebníjistota musí být téžpřipsána nzr ťrčttlsoudního exeklrtora do 9:00 hodin v den
dražby a totožnost clražitele mtrsí být ptokázána do 9:00 lrodin v den clražby. Při
pozdějším zategistrování nebo složení<lražebni jistoty NELZE Z TECHNICICÝCH
DUVODU dražiteli gafantovat, že btrde do dražby připuštěn!
tt,rt,rr,.cxclí^7,1)\-,c7.

jist<ltr_r

RegistrrlvanÝm clražitelen sc stanc, kaž,clá <ls<lba (ť.l,zická i prár,nicliá), ktcrá se jaktl
clražitcl recistruje na portálll rvrvw,cxclrazbr,.cz, a to blrcl' zmčnoll iiž clříve pror-cclcné
záklac,lrrí rcgistracc na ,,Registraci clražitclc" r, sclici ,,NIúj účct",ncbo sc fc)\rn()Ll jalitl clražitcl
rcgisttujc v selici,,l{ellistracc".

Registrrlvaný clražitel prrll<áže s\,()Ll t<ltrlžntlst ,,l)rlklzrdern <> pr<lkázání t()t()žn()sti
pro c]ražbv probíhajícína pr;ttálr_r r.r,rwr.exclrazby.cz," (clále j".
,,D<lklad o prrlkázání ttlt<lžn<isti") ,1chož. t<lrmulář, je r_rmístčnna p<lrtálu rllr,rv.exc1raz1;\,.cz v
sekci ,,N'Ir,ij ťrčet"ne bo v informačnílnbanncru detailtr této clražbtl na p()rtálll
lvwr,r,.exclrazbr,,cz umístěnélrcl v sekci ,,N,lclje clražblj' p<lté, ccl se li této dražbě přilrlásí ldikntrtím
registrtlvanélrcl clražitele

na tlačítko,, Přihlásit sc k clražbě".

Poclpis l{egistrovanéhcl clražitclc na Dol<lacllr ci proliázání totclžntlsti musí být ťrřeclně
cclku ncbcl státr_r
mr"rsí bvt D<lklacl oplro\<áz,ání ttlttlžnristi ptlclcpsán ilstlbtitt Llvec,len()Lr v lrst. § 21 , 21a a2Ib
<>.s.í:., jelížtlprár.nění musí bÝt pr<lkázáno listinrlr-t, jcž mr_rsí být ťrřcclně ověřena, rrebo jejich
zásttrpccm, 1ehtlž plná mc;c mltsí bý-t úřcclnčcx.ěřena. \/ případě elektrclnickóho dorr_lčtlr,ání
mLrsí být řáclně vyplněnÝ a podepsaní Doliizrd o pr:okázání t()tožnosti a listint, prtlkazující
clprávnění jcj poclcpsat, pi,cvcclcny cl<l clcktr<lnické poc,lt.,b1, fclLmor,t aLltoriz()vané ktlnr.erzc
clrlkumentťr. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode clne jeho vyplnění
Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby staršíjednoho roku.
clvčřcn. V případčprái,nicl<é ()s()b\l, <lbcc, rr,ššíh<;úzcmnčsamilsprávnélrcl

l)oklacl o prol<ázání tcltožnosti s listinami prtll<azr-rjícín-ri oprzivnční jej poclepsat, cloručí
Registrclr.aný trživatel scluc]rrínrr.r cxekttttlr<lvi rrčl<tctŤm z těchttl zpťrstlbťr:

a) trltlžcnírn r-ra p<lrtálu rwr,nv,.exc'lrazb1-,cz v scl<ci "i\Iťli ťtčet";
b) zasláním pfosti,ec,lnictvín vei,ejné clattlvó sítč,a to buď na aclresu elcktroniclié
poclateln1, excl<r-rtrlrsliého úřadLL info@Qexelitrtc)r,cxner,cz a
ncbrl do datové schritnkt,
scludníl'ci cxckutora - ID: 4p6tccf
c) zaslánírrr vvplněnóho rcgistračnílrtl filrlrrr-rlái,c clržitclcrrr pclštcx,níliccrrcc,

xvl.

\rl:jrrra clražitclťr, literÝm svěclčípřcclkupní prár.cl ncnrolT or_r druržitclé v elektrtlnické dražbč
čir-rit stcjrTó ptldání. Dalšípoclárrí tec,lv mr_rsí bÝt r,ždt, v),ššínež přeclcl'tlzí r.rčinčnó podání, jinak k

něnrrr nebucle

v

elelitronické c'lražbě r,ťrbec pr'ilrlíženo, neb<lt' cIelitrrlnickí sl,sténr clrlliážc

rozlišit čas<lvolr následn<;st přílroztr, b),t' k nim c]clšl<l ve zlclmcích vtcřin1,. Pokucl bt,přestcl
c]ošlo k akceptaci stejnéhrl pi,íhozu zájerr'ců a nebucle-ii mrlžno Lrdělit příklep zájemci s

předkupním prár,em, pak

V

exekr-rt<lr určípříklep loscm.

3 o.s.ř,, sor-rdní exckutof r_rrčuje, že r. přípa<lě stejného podání
určen D,dražitelenr ten clražitel, ktcrÝ tot() p()clání r-rčiníiako pn ní (bude jako pn,ní
sl,stómern elektronické dražby přijato a poťvrzeno). Z tohoto důvodu bucle ciražiteli, který b1,
hodlal rrčinit stejrré podání jal,o již cli,ívc učinčné(a ncsvčdčímu přcdkr-rpní prár,o), s},stómcm
p()uze <lznámcn<l, že t<lt<l poclání nemťrže mít ťičink1,, na základě kteŇch bv se mohl stát
r,r.dražitelem. Daišípodání tedt, mursí být vždy \),ššínež předchozí učiněnépclclání,
přičemž jeclrrotlir.á poclání se zvyšrrjíminimálně o 1.000,- Kč. Pokud bv přesto došlo k
akceptaci stejného podání více clražitelťr (byly b1, s;,stérnern přijat1, v napfosto stejný okamžik) a
nebucle-li tnclžno udělit příkle p z.ájemci s předkupním prár,em, pak exekutclr určír.r,dražitelc
souladr-r § ust. § 33(;o odst.

br-rc{e

losem.

Předchozí odstavec neplaď pro dražitele, kterým svědčípředkupní právo - l. případě, že
brrclc učinčnclstciné podání dražitclcm, ktcrému sr.čdčípřcdkupní právo a ncbudc učinčncr
poclání vyšší,bucle trclělen příklep dražiteli,lemuž svěclčípřec{kupní právo.
Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejni v systému elektronické dražby a cloručí
se osobám dle § 336k o.s.ř., přičernž ve zveřejněném usnesení o příklepu se neuvádějí údaje,
podle nichž je možno iclentifikovat r.rydražitele
.

Osoby, jenž nejs<,lu r,lzloučen1. z dražby ( § 33óh odst. 4 o,s.ř.), mohou ve lhťrtě 15 dnů clde
dne zveře|nění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhn()ut, Že lrydraženou
nemovitost chtěií nabýt alespoň za částku o čwrtinu r,ryšší,než bylo ne|lryššípodán. Podaný
návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úřeclně ověřen.
Navtžený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

P o u če

ní:

Proti tomr-rto usneseníneníodvolánípřípustné.

dražttelénesmí \Tstupovat s<ludci, zaměstnanci souclů, zaměstnanci Exekutorského
úřadu Praha 7, povinný, manžel povinnéhcl, rT,dražitel trvedený v § 336m odst. 2 o.s.ř. a tl,, jimž
v nabytí věci brání zvláštnípřecipis. Vvdražitel, kterÝ nezaplatí poclání r.e lhůtě stanovené
v usnesení o příklepu, která počínádnem právní rnoci příklepu a nesmí být delšínež dva měsíce,
event. ani v dodatečnélhůtě kterou mu určísoudní exekutor a která nesfiIí být delšínež jedcn
Jak<>

měsíc, je povinen nahradit náklad1,, které státu a účastníkům
vznikly v souvislosti s dalšírn
dražebním jednáním, škodu která vznikla tím, že nezaplatil nelr,ryššípodání, a byloJi při dalším
dražebnímjednání dosaženo nižšínejq,ššípodání, rozdíl na neir,ryššímpodání. Na tyto závazky se
započitá jistota složená rrydražitelem (§ 33óm odst.2, § 336n odst. 1 o.s.ř.).
Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, tak, že se příklep neuděluie, vydražitel který
se nestal vlastníkem r,ydražené nemovitc_lsti, je povinen ji wátít pclvinnému, r,l,dat mu užitky a
nahraclit škoclu, kterou mu způsobil při lrospodaření s nemovitostí a jejím příslušensWím.
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