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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 

Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský ú řad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prost ějov,, 
rozhodl VC Věci exekuce ve prosp ěch oprávn ěného: 02 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
Praha - Michle 140 22, IC: 60193336 a v neprosp ěch povinného: 

právní zástupce Mgr. Štekl Vladimír, advokát se sídlem Antonína Slavíka Čp. 1313 / čo. 7, Brno - Černá Pole 
602 00 o vymožení povinnosti na pen ěžité pinění a nákladů  exekuce, a vydává dle S 336o zákona Č . 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve zněni pozdějších p ředpisů  (dále jen „OSR") tuto 

dražební vyhlášku o nařízení elektronické dražby nemovitých v ěcí: 

I. První elektronická dražba nemovitých v ěcí uvedených v bodě  III. bude zahájena dne 05.03.2020 ve 10,50 
hod. na  dražebním portálu 

www.drazby-exekutori .cz  

II. Elektronická dražba bude skon čena nejdříve dne 05.03.2020 v 11,00 hod. Dražba se však koná, dokud 
dražitelé činí podání (336i odst. 4 o.s. ř.); Bude-li v posledních p ěti minutách p řed stanoveným okamžikem 
ukončení dražby u činěno podání, posunuje se okamžik skon čení dražby na okamžik po uplynutí p ěti minut od 
posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením, 
že do konce dražby zbývá p ě t minut, je nastavena prodleva patnácti vte řin. V takovém p řípadě  se okamžik skončení 
dražby op ět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání. Podání se považuje za učiněné pouze v p řípadě, že 
bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zp ětně  potvrzeno - podání se objeví on-Hne v seznamu p řijatých 
podání. 

III. Předmětem dražby jsou nemovité věci o velikosti spoluvlastnického podílu id. % 

Okres: CZ0322 Klatovy 

Kat.úzeiní: 625353 Defurovy Lažany 
B Nemovitosti 

Jednotky 

č .p. ĺ  
Č .jeďnotky Způsob využití 
69/3 	byt 

Obec: 556335 Chanovice 

List vlastnictví: 267 

Podíl na 
Typ 	společných částech 

Způsob ochran 	 jednotky 	domu a pozemku 

byt.z. 	 98413936 

Vymezeno v: 

Budova 	Defurovy Lažany, Č .p. 69, byt.dům, LV 262 
na parcele St. 102, LV 262 

Parcela St. 102 	zastavěná plocha a nádvoří 
	

220m2 

IV. Výsledná cena dražených nemovitých v ěcí je 133 830,00 Kč . 

V. Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou t řetinvýsledné ceny, t.j. 89 220,00 Kč . 

VI. Výši jistoty soudní exekutor stanovuje v částce 35 000,00 Kč . Zájemci o koupi dražených nemovitých v ěcí jsou 

povinni zaplatit jistotu nejpozd ěji dva dny před dražbou v hotovosti do pokladny soudního exekutora Exekutorský 
úřad Prostějov, v sídle soudního exekutora nebo na ú čet soudního exekutora číslo 86-3276870297/0100, variabilní 
symbol 139371555, specifický symbol RÜ- nebo iČ  zájemce, vedeného u Komer ční banka, a.s.. K platb ě  na účet 
soudního exekutora lze p řihlédnout pouze tehdy, bylo-li p řed zahájením dražebního jednání zjišt ěno, že na účet 

soudního exekutora také došla. 

VII.Práva a závady spojené s nemovitými v ěcmi: Na nemovitých v ěcech neváznou žádné závady, které prodejem v 
dražb ě  nezaniknou 



VIII. Způsob registrace dražitelů : Dražby se může účastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (bod VI.) a je 
účastníkem dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz , kde prokáže svoji totožnost. Dražit nesmí 
soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor a zam ěstnanci soudního exekutora, povinný, manžel povinného a ti, 
jin:ž v nabytí draženévěci brání zvláštní právní p ředpis. Další dražby se též nemůže účastnit vydražitel uvedený v 
336m odst. 2 OSR. Učastníkem dražby se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní 
registraci na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz  a prokáže svoji totožnost odesláním registra čního 
formuláře umístěného na internetových stránkách www.drazby-exekutori.cz  v sekci registrace uživatele, zp ůsobem 
tam uvedeným provozovatelem dražebního portálu. U častník je povinen vypinit v registra čním formuláři všechny 
povinné údaje, jinak mu nebude umožněno registraci dokončit Učastník je povinen v registra čním formuláři uvést 
pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací zp ůsobí. V 
případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli zm ěně  v údajích uvedených v registra čním formuláři, je 
účastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl 
registrační formu v elektronické podob ě  uložen v uživatelském ú lM 	 čtu účastníka a přístupný všem uživatelům, k 
jejichž dražbám se účastník přihlásí. Účastník je povinen si p ři registraci zvolit uživatelské jméno, pod kterým se 
bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele. Uživatel je povinen zdržet se užívání 
jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě  je administrátor oprávn ěn podle svého 
uvážení buď  registraci uživatele a jeho ú čet bez náhrady zrušit anebo zm ěnit jeho uživatelské jméno. Pro fyzickou 
osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou v ěc nabýt do svého výlučného vlastnictví, 
platí, že je povinna vypinit registrační formulář  označený „FYZICKÁ OSOBA" a tento opat řit svým podpisem 
doručit jedním z níže uvedených zp ůsobů  provozovateli dražebního portálu. Pro fyzické osoby, které mají v 
úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou věc nabýt do společného jmění manželů , 
jsou povinni vypinit registrační formulář  označený „SPOLEČNÉ JMENI MANZELU", v němž uvedou, který z 
manželů  bude jménem manželů  činit podání a tento oba opatřit svým podpisem a doručit provozovateli dražebního 
portálu. Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého výlučného 
vlastnictví, platí, že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávn ěna za 
právnickou osobou jednat, vypinit formulá ř  označený „PRAVNICKA OSOBA", v n ěmž osoba, která formulá ř  
vyplňuje, označí, z jakého titulu vyplývá její oprávn ění jednat za právnickou osobou a tento opat řit svým podpisem 
a spolu s ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejst říku doručit jedním z níže uvedených zp ůsobů  
provozovateli dražebního portálu. Učastník, který má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo 
k dražené nemovité věci, je povinen tuto skute čnost prokázat (bod XVII.). Za prokázání p ředkupního práva, nelze-
li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doru čení aktuálního výpisu listu 
vlastnictví, či originálu nebo úředně  ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní právo vyplývá. Aby se ú častník mohl 
účastnit elektronické dražby, doru čí vypiněný registrační formulář  provozovateli dražebního portálu jedním z 
následujících způsobů: 

a) Registrační formulář  vytiskne, vlastnoru čně  podepíše, nechá svůj podpis na formulá ři úředně  ověřit a v této 
formě  jej odešle v listinné podob ě  provozovateli dražebního portálu. 

b) Registrační formulář  vytiskne, vlastnoru čně  podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně  ověřit a nechá 
listinu převést autorizovanou konverzi do elektronické podoby. V této podob ě  jej doručí provozovateli 
dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com . 

c) Registrační formulář  převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a 
této formě  jej doručí provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu spravce@e -aukce.com. 

d) Registrační formulář  převede do formátu .pdf, dokument opat ří svým zaručeným elektronickým podpisem a v 
této formě  jej doručí, je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti. 

e) Registrační formulá ř  osobně  podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit, a současně  mu 
prokáže svou totožnost platným osobním dokladem. Protokol p ředá uživateli, který ho doru čí do datové 
schránky provozovatele portálu p řevedený autorizovanou konverzi do elektronické podoby. 

IX. Způsob určení vydražitele a zve řejnění usnesení o příklepu: Příklep bude učiněn tornu dražiteli, který u činí 
nejvyšší podání. Dražiteli s p ředkupním právem bude ud ělen příklep v případě, že učiní shodné nejvyšší podání. 
Učiní-li  shodné nejvyšší podání více dražitel ů  s předkupním právem, bude ud ělen příklep tomu dražiteli s 
předkupním právem, který učinil své nejvyšší podání nejd říve. Usnesení o p říklepu a případně  usnesení o předražku 
bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v § 336k OSR do t ří 
pracovních dnů  a současně  bude zveřejněno na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz  

X. Učiní-li dražitelé v elektronické dražb ě  stejné nejvyšší podání, bude p říldep udělen podle 336j odst. 1 OSŘ  tomu, 
kdo nejvyšší podání učinil nejdříve. Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo, nemohou však dražitelé 
v elektronické dražb ě  činit stejné podání. Další podání (vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo) tedy 
musí být vždy vyšší než p ředchozí učiněné podání, a to nejméně  o minimálnívýši příhozu, který se stanoví 

částkou 3 000,00 Kč . 



XI. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejd říve však po uplynutí lhůty k podání návrhu na p ředražek (5 336ja odst. 1 OSR); byl-li však 
podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo p ředražiteli 
doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité v ěci s příslušenstvím, nabylo-li 
usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-h nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p říklepu. Předražitel se 
stává vlastníkem vydražené nemovité v ěci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o p ředražku právní moci a p ředražek 
byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. K zaplacení nejvyššího podání se ur čuje lhůta 30 dnů, která počne běžet 
právní mocí příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na shora uvedený ú čet exekutorského úřadu nebo 
složením v hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzení. Doplatek nejvyššího podání musí být uhrazen z ú čtu 
vydražitele. Nezaplatí-h vydražitel nejvyšší podání v čas, soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. 

XII.Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep řipouští dražbu (§ 52 zákona č. 120/2001 Sb., O 

soudních exekutorech a exekuční č nnosti (exekuční řád) a o změně  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „BR") ve spojení s § 267 OSR), aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatn ění práva 
prokázal nejpozději do tří pracovních dnů  před zahájením prvního dražebního jednání, a upozorňuje, že 
jinak k jeho právu nebude p ři provedení exekuce p řihlíženo. 

XIII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovitým v ěcem nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané 
v katastru nemovitých vêC4  které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávn ěného z 
věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové 
právo zanikne příklepem. 

XIV. Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé 
povinného se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ěných 
zástavním právem, než pro které byla na řízena exekuce, jestliže je p řihlásí nejpozději 1 pracovní den před 
zahájením prvního dražebního jednání. Soudní exekutor upozorňuje osobu odpovědnou za správu domu a 
pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou 
domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatn ěna u soudu žalobou podle části třetí a 
jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a p řihláška  bude obsahovat náležitosti podle § 336f 
odst. 2 a 3, s poučením, že p řihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího p říslušenství nebude uvedena, soud 
odmítne. Přihláška musí obsahovat náležitosti dle 336f odst. 2 a 3 OSR, a to: 

a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se v ěřitel povinného domáhá, 
b) vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, 
c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří, 
d) skutečnostivýznamné pro po řadí pohledávky. 

K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, o pohledávku související se 
správou domu a pozemku, která byla uplatn ěna u soudu žalobou nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, 
ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. K p řihláškám, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, nebude 
přihlíženo. 

XV.Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili  jako další oprávnění, a další věřitele 
povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, za řazení do skupiny a po řadí, a to 
nejpozději do 15 dnů  ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách, nebo v téže lh ůtě  žádat, aby k 
rozvržení rozdělované podstaty bylo na řízeno  jednání ( 69 BR ve spojení s 5 336p odst. 1 OSR); k námitkám 
a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. 

XVI. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nep řipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úv ěrem se 
zřízením zástavního práva na vydražené nemovité v ěci. 

XVII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité v ěci předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v 
dražbě  jako dražitelé. Ud ělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě  své předkupní 
právo, musí je prokázat nejpozd ěji do tří pracovních dnů  před zahájením prvního dražebního jednání. Soudní 
exekutor ještě  před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je p ředkupní právo prokázáno a toto 
usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.drazby-exekutori.cz . Proti tomuto 
usnesení není odvolání p řípustné (336e odst 3 OSŘ). 

XVIII. Soudní exekutor upozor ňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemkul04), jde-li o prodej jednotky v 
domě, že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku v ůči vlastníku jednotky, 
pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí a jestliže ji p řihlásí nejpozději do zahájení 
dražebního jednání a p řihláška bude obsahovat náležitosti podle S 336f odst 2 a 3, s pou čením, že přihlášky, v 



nichž výše pohledávky nebo jejo příslušenství nebude uvedena soud odmítne. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil p řed zahájením dražebního jednání stanovenou jistotu ( 
336e odst. 2 OSR). Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor a zaměstnanci soudního 
exekutora, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 OSR a ti, jimž v nabytí dražené v ěci brání 
zvláštní právní předpis. Fyzická osoba může dražit jen osobně  nebo prostřednictvím zástupce, jehož piná moc byla 
úředně  ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územn ě  samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v §§ 21, 
21a a 21b OSR, které své oprávn ění musí prokázat listinou, jež byla úředně  ověřena, nebo jejich zástupce, jehož piná 
moc byla úředně  ověřena (§ 336h odst. 3 OSR). Totožnost fyzické osoby bude prokázána ob čanským průkazem nebo 
cestovním pasem, existence právnických osob výpisem z obchodního rejst říku nebo jinou zákonem stanovenou ú řední 
listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby. Vydražitel, jenž nezaplatí podání ve lh ůtě  stanovené v usnesení 
o příklepu, která za číná běžet dnem právní moci p říklepu a nesmí být delší než dva m ěsíce, příp. ani v dodatečné lhůtě, 
kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden m ěsíc, je povinen nahradit náklady, které státu a 
účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a 
bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšší podání. Na tyto závazky se 
započítává jistota složená vydražitelem (§ 336m odst. 2 a § 336n odst. I OSR). Vydražitel, který se nestal vlastníkem 
vydraženého nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat užitky a náhradu škody, kterou mu zp ůsobil při 
hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím. Soudní exekutor postupoval dle ustanovení 52 a 55b odst. I 
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ční činnosti (exekuční řád) a o změně  dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů . 

Prostějov, 27.01.2020 
Otisk úředního razítka 

Mgr. Lenka Černošková v.r. 
soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Evžen Glac, 
z pověření soudního exekutora 

Usnesení se doručuje: 
a)oprávněné(-mu), těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinné(-mu), manželu povinné(-ho), osobám, o nichž je mu 
známo, že mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již p řihlásily své vymahatelné 
pohledávky nebo pohledávky zajišt ěné zástavním právem za povinným a p říslušnými listinami je prokázaly, 
b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný své bydlišt ě  (sídlo, místo 
podnikání), (obecnímu úřadu s žádostí o vyvěšení na úřední desce) 
c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe čení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na ve řejné zdravotní 
pojlstenl, 
d) příslušnému katastrálnímu ú řadu, 
e)obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc (s žádostí o vyvěšení na úřední desce) 

je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez t ěchto náležitostí, nebo ť  byla vyhotovena za součinnosti 
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 ob čanského soudního řádu. 
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za sou činnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné 
žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, p řičemž tato písemnost bude vyhotovena 
v elektronické podob ě  a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zam ěstnance, který písemnost vytvo řil, 
anebo elektronickou zna čkou. Písemnost lze rovn ěž předat v sídle exekutorského ú řadu na technickém nosiči dat. 


