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Usnesení o nařízení dražebního jednání 

Soudní  exekutor  JUDr.  Oldřich  Svoboda,  Exekutorský  úřad  Hradec  Králové,  se  sídlem 
Krunertova 425, 500 04 Hradec Králové, Česká republika 
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Ústí nad Orlicí 
ze dne 08.02.2005 č.j. 0Nc 5711/2005-4, 
proti povinnému: Budka Vladimír,  Jakubovice 34, Dolní Čermná, IČ: 65682017, nar.: 28.10.1966

na návrh oprávněného: KRESTA,s.r.o.,  Slovenská 1085/1a, Ostrava - Přívoz, IČ: 25366297

k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  pohledávku  ve  výši  11.908,- Kč  s přísl.   a 
povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 
Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů, vydává v souladu 
s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 
Sb., (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného toto 

usnesení o nařízení dražebního jednání 
 

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 29.04.2014 v  13:00:00 hod., 
 od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. 
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 29.04.2014  v 14:00 hod. 
Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé  činí  podání (§  336i odst.  4  zákona č.  99/1963 Sb., 
občanský soudní  řád,  v  platném znění,  dále  jen  „o.s.ř.“).  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).
 

II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti: a) pozemek parcelní číslo st. 90,  parc. č. 810, 
stavba číslo popisné 34 stojící na pozemku parc. č. st. 90, b) parc.č. 812 ,  zapsaný v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem Ústí nad Orlicí, pro obec Dolní Čermná, katastrální území Jakubovice, na
listu vlastnictví č. 45, podíl 1/4 k celku
[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako 
jeden celek.] 

III. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot 
patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši a) 200.000,- Kč, b) 100.000,- Kč a byla určena usnesením 
soudního exekutora JUDr. Oldřicha Svobody, Exekutorský úřad Hradec Králové, sp.zn. 212/05 – 48 ze dne 
11.4.2010 na základě posudku znalce  Hemelík Libor ing. ze dne  9.3.2010, pod č.j.  2245/050/2010, jehož 
předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených. 
Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individuálně seznámit. Bližší 
informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 1/2 výsledné ceny nemovitostí, jejich příslušenství, práv a 



jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši a) 100.000,- Kč, b) 50.000,- Kč. 

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši a) 30.000,- Kč, b) 15.000,- Kč . Zájemci o koupi 
dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu  pouze bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora 
č.ú. 257112921/0300, variabilní symbol 212/05, s uvedením specifického symbolu, kterým bude v případě 
právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické osoby její rodné číslo.   K platbě na účet 
soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li 1 hod. před zahájením elektronické dražby zjištěno, 
že na účet soudního exekutora také došla. V hotovosti v sídle soudního exekutora nejpozději 1 hod. před 
zahájením dražby.

VI.  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. V. 
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  v  sekci  „Moje  dražby“  poté,  co  se  k  této  dražbě  přihlásí 
kliknutím na tlačítko  „ Přihlásit se k dražbě“.  ID datové schránky: zdag82i, e-mail:  info@exekutor-hk.cz, 
http://www.exekutor-HK.cz, tel.: 495521075, IČ: 70957908, zapsán u EK ČR pod ev.č. 086.

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  právnické  osoby  je  navíc  potřeba  doložit  originál  či  úředně  ověřenou  kopii  výpisu  z 
obchodního  rejstříku  nebo  jiného  dokladu  prokazujícího  právní  subjektivitu  právnické  osoby  a  její 
statutární orgán. V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o 
prokázání  totožnosti  a  listiny  prokazující  oprávnění  jej  podepsat  (případně  též  výpis  z  obchodního 
rejstříku  u  právnických  osob)  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 12 měsíců. 
Po řádném provedení registrace do této dražby je dražiteli oznámeno přihlašovací jméno a heslo pro 
dražbu. 
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat (případně též výpis z 
obchodního rejstříku u právnických osob), doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým 
z těchto způsobů: 
a) Osobně v sídle soudního exekutora JUDr. Oldřicha Svobody, Exekutorský úřad Hradec Králové, se 
sídlem Krunertova 425. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu Registrovaného dražitele na 
Dokladu o ověření totožnosti za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření 
totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem. 
b) Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence. 
c)  Elektronickým  zasláním  na  adresu  elektronické  podatelny  soudního  exekutora,  ID  DS  zdag82i, 
info@exekutor-hk.cz

VII. Práva a závady spojené s nemovitostí: nejsou 

VIII.  Závady,  které prodejem nemovitostí  v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena,  o nichž to 
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti 
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vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): nejsou
        

IX. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost 
(vydražený funkční soubor nemovitostí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního 
exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel  povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel  se 
stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci 
a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l 
odst. 1 a 2 o.s.ř.). 

X.  Soudní  exekutor upozorňuje,  že při  rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,  ti,  kdo do řízení 
přistoupili  jako  další  oprávnění,  a  další  věřitelé  povinného  domáhat  uspokojení  jiných  vymahatelných 
pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je 
přihlásí  nejpozději  do zahájení  dražebního jednání,  jestliže v přihlášce uvedou výši  pohledávky a jejího 
příslušenství  a  prokáží-li  je  příslušnými  listinami.  K  přihláškám,  v  nichž  výše  pohledávky  nebo jejího 
příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o.s.ř.). 

XI. Soudní exekutor poučuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek 
zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do 
zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3, a poučení, že k 
přihláškám,  v  nichž  výše  pohledávky nebo jejího  příslušenství  nebude  uvedena,  se  nepřihlíží  (§  336f),
b) oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a povinného, že mohou 
popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 
dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované 
podstaty bylo nařízeno jednání, a poučí je, že k námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží,
c) dražitele, zda se připouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na 
vydražené nemovitosti, d) osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že ho mohou uplatnit  jen v 
dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo zaniká.

XII.  Dále  vyzývá  každého,  kdo  má  právo,  které  nepřipouští  dražbu  (§  267),  aby  je  uplatnil  u 
soudního  exekutora a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, s 
upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo, a dále každého, kdo 
má k nemovitosti nájemní právo 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 exekutoru oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem. 

XIII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou 
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal 
vydražitel  jejím  vlastníkem.  Hodlá-li  někdo  uplatnit  při  dražbě  své  předkupní  právo,  musí  je  prokázat 
nejpozději  jeden  den  před  zahájením dražebního  jednání.  Soudní  exekutor  ještě  před  zahájením vlastní 
dražby  rozhodne  usnesením,  zda  předkupní  právo  je  prokázáno.  Proti  tomuto  usnesení  není  odvolání 
přípustné. 

XIV. V souladu s ust. § 336o odst. 2 písm. d) o.s.ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného 
podání bude určen vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako první (bude jako první systémem 
elektronické dražby přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podání 
jako již dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemůže 
mít účinky, na základě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než 
předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se zvyšují minimálně o 1.000,- Kč. Pokud by přesto 
došlo k akceptaci stejného podání více dražitelů (byly by systémem přijaty v naprosto stejný okamžik)
a nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupním právem, pak exekutor určí vydražitele losem.
Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo – v případě, že bude učiněno stejné 
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep 
dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo.
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XV. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila
nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají 
právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení 
příklepu.  Námitky  je  možné  soudnímu  exekutorovi  doručit  jednou  z  forem  pro  doručení  Dokladu  o 
prokázání  totožnosti  (viz čl.  III.  Poslední odstavec).  V případě,  že budou podány námitky proti  udělení 
příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické 
dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního
podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách.
Zároveň bude v tomto usnesení stanoveno odkdy a dokdy je možno činit další podání.

XVI. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby a doručí
se osobám uvedeným v ust. § 336k o.s.ř.

Dnem  následujícím  po  vydání  usnesení  soudního  exekutora  o  udělení  příklepu  je  vydražitel 
oprávněn  převzít  vydraženou  nemovitost  (ujmout  se  držby),  o  tom  je  povinen  vyrozumět  soudního 
exekutora. 

Nabude-li  usnesení  o  udělení  příklepu  právní  moci  a  zaplatí-li  vydražitel  nejvyšší  podání  ve 
stanovené lhůtě, stává se vydražitel vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni udělení příklepu. 

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražební 
jednání (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř.). 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné  

Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška:
Oprávněný, povinný, vyjmenované v ust. § 336c o.s.ř.

  
 Hradec Králové dne 27.03.2014

JUDr. Oldřich Svoboda 
soudní exekutor 
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