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Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 
410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PS  709 00, pov ená k provedení exekuce usnesením o 
na ízení exekuce, které vydal Okresní soud v Chrudimi .j. 22 EXE 395/2011-13 dne 10.3.2011, podle 
exeku ního titulu, kterým je rozhod í nález .j. K/2010/06629, který vydala JUDr. Katarzyna 
Krzysztyniak, Ph.D, rozhodce dne 01.12.2010 a který se stal pravomocným dne 12.01.2011 a 
vykonatelným dne 24.01.2011, a to k návrhu 

oprávn ného:  Komer ní banka, a.s., sídlem Na P íkop  33 p. 969, 11407, Praha 1, I  45317054 

proti 
povinnému: MARTIN  VALENTA,  bytem  LIPOVEC  -  LICOM ICE  21,  53843,  LIPOVEC  -  

LICOM ICE, nar.16.12.1968 

k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 92 013,78 K  s p íslušenstvím, které tvo í úrok 
14,900% ro  z ástky 37 505,76 K  od 05.08.2010 do zaplacení, úrok z prodlení 10,100% ro  z 
ástky 37 505,76 K  od 05.08.2010 do zaplacení, úrok z prodlení 25,000% ro  z ástky 3 958,42 K

od 05.08.2010 do zaplacení, úrok 14,900% ro  z ástky 31 249,80 K  od 05.08.2010 do zaplacení, 
úrok z prodlení 10,100% ro  z ástky 31 249,80 K  od 05.08.2010 do zaplacení, úrok z prodlení 
25,000% ro  z ástky 3 612,62 K  od 05.08.2010 do zaplacení, úrok 21,900% ro  z ástky           
9 556,56 K  od 05.08.2010 do zaplacení, úrok z prodlení 3,100% ro  z ástky 9 556,56 K  od 
05.08.2010 do zaplacení, úrok z prodlení 25,000% ro  z ástky 1 733,74 K  od 05.08.2010 do 
zaplacení a náklady p edchozího ízení ve výši 4 420,80 K , jakož i k vymožení povinnosti zaplatit 
náklady této exekuce, r o z h o d l   

t a k t o : 

I.
Na izuje se elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému 

dražeb na adrese portálu 

www.exdrazby.cz

as zahájení elektronické dražby je stanoven na den 2.10.2012 v 10.00 hod., od tohoto 
okamžiku mohou dražitelé init podání. 

Ukon ení elektronické dražby je stanoveno na den 2.10.2012 ve 12.00 hod. Dražba se však 
koná do doby, dokud dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád,
v platném zn ní,  dále jen „o.s. .“). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem 
ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby 
se posouvá o p t minut od okamžiku u in ní podání. Budou-li poté in na další podání postup dle 

edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání p t minut, aniž by bylo 
in no další podání, má se za to, že dražitelé již ne iní podání a dražba kon í. Jednotlivá podání 

všech dražitel  a jejich výše budou  bezprost edn  zobrazovány na portálu www.exdrazby.cz v rámci 
zobrazení informací o této dražb .

II.

edm tem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví povinného:



K nemovitostem náleží následující sou ásti a p íslušenství: vedlejší stavba stojící na 
pozemku parc. . St. 33 (zastav ná plocha a nádvo í) zapsaném na listu vlastnictví . 64, pro 
katastrální území Licom ice, obec Lipovec, sloužící zejména jako garáž a sklad, p ípojky k 
inženýrským sítím – elekt ina, voda, odpad, oplocení, trvalé porosty. 

Shora uvedené nemovitosti  budou draženy s p íslušenstvím a sou ástmi najednou jako 
jeden dražební celek. 

Zd ný rodinný d m je postavený v okrajové ásti obce na oploceném pozemku. Jedná se o budovu 
s jedním nadzemním podlažím se st ešní ástí, st echa je d ev ná sedlová s krytinou z pálené tašky, klempí ské 
ásti provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou d ev ná, fasádní omítky jsou b ízolitové. Na pozemku je 

postavena vedlejší stavba užívaná jako garáž. Rodinný d m je napojen na ve ejné inženýrsko-energetické sít .

III.

Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným 
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této 
dražb  se na portálu www.exdrazby.cz ihlásí a na ú et soudního exekutora zaplatí dražební 
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou.   

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel  
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu  zm nou již d íve provedené základní registrace na 
„Registraci  dražitele“ v sekci „M j ú et“, 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 formulá  je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“ nebo 
v informa ním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje 
dražby“ poté, co se k této dražb  p ihlásí kliknutím na tla ítko „ P ihlásit se k dražb “.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn  ov en.
V p ípad  právnické osoby, obce, vyššího územn  samosprávného celku nebo státu musí být Doklad 
o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., jejíž oprávn ní musí 
být prokázáno listinou, jež musí být ú edn  ov ena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být 

edn  ov ena. ádn  vypln ný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující 
oprávn ní jej podepsat, musí být p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze 
dokument . Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní Registrovaným dražitelem 
ke dni konání této dražby starší šesti m síc .



Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í
Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob :

a) uložením na portálu www.exdrazby.cz  v sekci “M j ú et“; 

b) zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu  na adresu elektronické podatelny 
exekutorského ú adu podatelna@exekuce-ova.cz, a  nebo do datové schránky soudního 
exekutora – ID: 8g2g8en

Dražiteli nebo povinnému, který nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou 
dražbu, soudní exekutor umožní po p edchozí písemné žádosti p ístup k technickému vybavení v sídle 

adu nebo na jiném dohodnutém míst . Písemná žádost musí být do sílda ú adu doru ena nejpozd ji
dva dny p ede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Povinný se nesmí jako dražitel dražby 

astnit. 

IV.  
Výsledná cena dražených nemovitostí byla ur ena soudním exekutorem usnesením 

.j. 024 EX 58/11-113 ze dne 28.5.2012 ástkou ve výši 600.000,- K , a to na základ  posudku znalce 
JUDr. Mgr. Marcela Petráska, M.B.A. ze dne 19.3.2012, .j. 798, jehož p edm tem bylo ocen ní 
nemovitostí a jejich p íslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených. 

V. 
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny nemovitostí ástkou ve výši 

400.000,- K .

Minimální výše p íhozu se stanoví ástkou 1.000,- K .

íhozy se iní tak, že do p íslušného okénka dražitel vypíše ástku p íhozu a potvrzením 
(klikem) na tla ítko „P ihodit“ je podání u in no. Jednotlivé p íhozy všech dražitel  a jejich výše jsou 
chronologicky a asov  za sebou azeny a vždy bezprost edn  zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz
v rámci zobrazení informací o této dražb . Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné 
pr žn  provád t aktualizaci webové stránky použítím tla ítkem nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5). 

VI. 
Výše jistoty se stanoví ástkou 100.000,- K . Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou 

povinni zaplatit jistotu bezhotovostní platbou na ú et soudního exekutora .ú. 1035005113/5500, 
vedeného u Raiffeisenbank a.s. K platb  na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout pouze tehdy, 
bylo-li p ed zahájením elektronické dražby zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla. Platba 
musí být provedena pod variabilním symbolem íslo: 5811123 a s uvedením specifického symbolu,
který bude zájemci o koupi dražených nemovitostí sd len poté, co se stane Registrovaným dražitelem 
na portálu www.exdrazby.cz, a  prokáže svou totožnost zp sobem uvedeným v l. III. této vyhlášky. 

VII.  
Práva a závady spojené s nemovitostmi, které jsou p edm tem dražby,  n e j s o u. 

VIII. 
Závady, které prodejem nemovitostí v dražb  nezaniknou,  n e j s o u. 

IX. 
 Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti (vydražený dražební celek) dnem 

následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o ud lení p íklepu; o tom je vydražitel povinen 
vyrozum t soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí (vydraženého 
dražebního celku), nabylo-li usnesení o ud lení p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to 
ke dni vydání usnesení o ud lení p íklepu (§ 69 e. . ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s. .).  



X.  
Soudní exekutor    u p o z  o r   u j  e,    že  p i  rozvrhu podstaty se  mohou oprávn ný a  další  

itelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek 
zajišt ných zástavním právem, než pro které byla na ízena exekuce, jestliže je p ihlásí u soudního 
exekutora nejpozd ji dva dny ede dnem, ve kterém má být zahájena dražba, jestliže v p ihlášce 
uvedou výši pohledávky a jejího p íslušenství a prokáží-li je p íslušnými listinami – jejich originálem
nebo ú edn  ov enou kopii. K p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího p íslušenství nebude 
uvedena, se nep ihlíží (§ 69 e. . ve spojení s § 336f o.s. .).  

XI.  
Soudní exekutor   v y z ý v á   oprávn ného a ostatní v itele povinného, kte í požadují 

uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sd lili, zda žádají 
zaplacení svých pohledávek. Pokud nepožádají o zaplacení p ed zahájením elektronické dražby, m že 
vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§ 69 e. . ve spojení s § 336g o.s. .).  

XII.  
Soudní exekutor   v y z ý v á   každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§ 52 e. .

ve spojení s § 267 o.s. .), aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatn ní práva prokázal 
nejpozd ji p ed zahájením elektronické dražby, jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce 

ihlíženo.  

XIII.
Soudní exekutor   u p o z o r  u j e   osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je 

mohou uplatnit jen v dražb  jako dražitelé. P edkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, 
kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li n kdo uplatnit p i dražb  své p edkupní právo, 
musí je prokázat listinami - jejich originálem nebo ú edn  ov enou kopii, doru enými soudnímu 
exekutorovi nejpozd ji dva dny ede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Soudní exekutor 
ješt  p ed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je p edkupní právo prokázáno a toto 
usnesení soudní exekutor zve ejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti 
tomuto usnesení není odvolání p ípustné (336e odst. 3) o.s. .).

XIV. 
Po skon ení dražby bude v systému elektronický dražby na portálu www.exdrazby.cz

zve ejn na osoba, která u inila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli 
in no stejné podání, bude p íklep ud len tomu, komu sv í p edkupní právo, jinak tomu dražiteli, 

který prokázal svou totožnost zp sobem uvedeným v l. III. této vyhlášky a zaplatil dražební jistotu 
íve. Tato osoba bude zve ejn na jako osoba s nejvyšším podáním.  

Od okamžiku zve ejn ní osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání b ží ú astník m
dražby lh ta pro námitky proti ud lení p íklepu v délce 24 hodin. Námitky je nutné doru it do 

adu ve stanovené lh  s ú edn  ov eným podpisem a ve form  elektronického konvertovaného 
dokumentu prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu  na adresu elektronické podatelny 
exekutorského ú adu podatelna@exekuce-ova.cz, a  nebo do datové schránky soudního exekutora. O 
námitkách rozhodne soudní exekutor usnesením, které zve ejní v systému elektronické dražby na 
portálu www.exdrazby.cz. V p ípad , že budou námitky shledány d vodnými, pokra uje dražba 

edposledním podáním; výše tohoto podání bude obsažena v usnesení, kterým bude soudním  
exekutorem rozhodnuto o námitkách s ur ením okamžiku, od kterého je možné init další podání. 
Dražba pokra uje do doby, dokud jsou in na další podání ( l. I. odst. 3 této vyhlášky). Proti usnesení 
o rozhodnutí o námitkách proti ud lení p íklepu není odvolání p ípustné. 

XV. 
Usnesení o p íklepu se v elektronické podob  zve ejní v systému elektronické dražby na portálu 

www.exdrazby.cz a doru í se osobám dle § 336k o.s. .



P o u  e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lh  15-ti dn  ode dne doru ení
jeho písemného vyhotovení, prost ednictvím podepsaného soudního exekutora, 
k odvolacímu soudu, kterým je Krajský soud v Hradci Králové, písemn , dvojmo.   

Odvolání mohou podat jen oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další 
oprávn ní, povinný a osoby, které mají k nemovitostem p edkupní právo, v cné právo 
nebo nájemní právo.  

Odvolání jen proti výrok m uvedeným v bod  I., II., III., VII., IX. až XV. není 
ípustné.  

Exekutorský ú ad Ostrava 
dne 14.8.2012 

Otisk ú edního razítka 

Mgr. Pavla Fu íková 
soudní exekutor 

Rozd lovník: 

Na základ  ustanovení § 336 c) odst. 1 o.s. . je dražební vyhláška soudním exekutorem  zasílána: 

- oprávn nému, povinnému, manželu povinného (jsou-li p edm tem prodeje nemovitosti v jejich spole ném jm ní), 
- osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo, 
- osobám, které již p ihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajišt né zástavním právem za povinným a 

íslušnými listinami je prokázaly,  
- finan nímu ú adu, v jehož obvodu je nemovitost, 
- obecnímu ú adu, v jehož obvodu je nemovitost, 
- finan nímu ú adu, v jehož obvodu má povinný své bydlišt  (sídlo, místo podnikání), 
- obecnímu ú adu, v jehož obvodu má povinný své bydlišt  (sídlo, místo podnikání), 
- t m, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti  a pojistné na ve ejné 

zdravotní pojišt ní,
- p íslušnému katastrálnímu ú adu, 
- obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož obvodu je nemovitost. 

Na základ  ustanovení § 336 c) odst. 3 o.s. . obecní ú ad a ú ad katastrální uve ejní dražební vyhlášku nebo její podstatný 
obsah na své ú ední desce až do doby konání dražebního roku. Katastrální ú ad zapíše tuto listinu na p íslušný list vlastnictví.  




