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USNESENI

Soudní exekutor
. Exekutorský úřad Plzeň - město. se sídlem Palackého nám. 28, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: Okresního soudu v
Českém Krumlově ze dne 12.52016. č.j. 13 EXE 947/2016-21 kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnuti: Rozhodčí nález rozhodce JUDr. jiří Kolařík ze dne l 1.1.2016, č.j. 102 Rozh
8723/2015-7,
ve věci

oprávněného:

PROFI CREDIT Czech, a.s.,

proti
povinnému:

pro 164 442,00 KČ s příslušenstvím
vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
I.

Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V., která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
II.
Zahájení elektronické dražby: 06.12.2018 v 10:00 hod
Ukončení dražby: nejdříve 06.12.2018 v 10:45 hod

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 O.S.ř.). Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončeni dražby učiněno podání, má se za to. že dražitelé stále
činí podáni a okamžik ukončeni dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podáni. Budou-li
poté činěna další podáni, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podáni, má se za to, že dražitelé již nečiní podáni a dražba
konči.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno — podání se objeví on-line v seznamu přijatých podáni a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.

III.
Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo

IV.
Registrace dražitelů:
Jako dražitel se může clektronické dražby účastnit pouze osoba. která:
a) je Registrovaným dražitelem pro dražby probihajici na portálu ¥vww.exdrazby.cz.
b) prokáže svou totožnost,
c) k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a
d) zaplatí dražební jistotu ve výši. která je stanovena touto vyhláškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel registruje
na portálu www.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dřive provedené základni registrace na ,.Registrace
dražitele" v sekci ,,Můj účet", nebo se jako nový dražitcl registruje v sekci .,Registrace".
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,.Dokladem o prokázáni totožnosti registrovaného dražitele
pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" (dále jen ,.Doklad o prokázáni totožnosti"). jehož
formulář je umístěn na portálu www.cxdrazby.cz v sekci ,,Můj účct" ncbo na stránce u této dražby na
portálu w\v\v.exdrazby.cz umístěného v sekci .,Moje dražby" poté, co se k tělo dražbě přihlásí kliknutím
na tlačítko ,, Přihlásit se k dražbě".
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázáni totožnosti musí být úředně ověřen. V případě
právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázáni totožnosti podepsán fyzickou osobou uvedenou
v § 21 až 2lb OSŘ a oprávněni musí být doloženo úředně ověřenou listinou.
je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci. musí být jeho podpis úředně ověřen.
Listiny zaslané v elektronické podobě musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem za|o7enýn1
na kvali fikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem ccrtiňkačnich služeb. Z obsahu
takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alcspoň .jméno, přijmcni. datum narozeni a bydliště, u
právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skutečnosti patrné z obsahu podpisu.
V případě doručováni listinných písemnosti prostřednictvím veřejné datové sitě musí být řádnč vyplněný a
podepsaný Doklad o prokázáni totožnosti a listiny prokazující oprávnčni jcj podepsat, převedeny do
elektronické podoby ŕormou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázáni totožnosti nesmí být
ode dne jeho vyplněni Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 12 měsíců.
Doklad c) prokázání totožnosti s listinami prokazu.jicími oprávněni .jej podepsat, doručí Rqýstrovaný
dražitel soudnímu exekutorovi některým z lěchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet"',
b) odesláním na e-mailovou adresu epodate]I]atllnk]@,exekLltQri-onlilje.cz.
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora - IDDS: 7pig84c.
d) zasláním vyplněného registračního řormuláře prostřednictvíni drňtele poštovní licence nebo zaslánini
jiným způsobem,
e) osobnč v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého nám.28.
Plzeň.

V,

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k těmto nemovitostem:
CZ0312 Cesky Krumlov

.545830 Vetŕni

781231 "v'ětřní
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zemědělsky Půrín1
fond
1864/163

21 trvaly t.ravnj. porost

zemědělsky pndrli

Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: podíl na přípojkách is. zahradním
jezírku, krbu. skleníku, pergole. oplocen í. zpevněných plochách. porostech.
Jedná se o podů na řadovém, vnitřním, přízemním rodinnéni domě s otytným podkrovím, který se
nacháZí cca 8 km jihozápadně od Českého Krundova. Fasáda domu není Zateplená. K domu patří
oplocená Zahrada a vestavěná garáŽ v l. PP. Dále se y l. PP domu nachází sklepy, kotelna, prádelna a
chodba. V přízemí domu je chodba se schodištěm, kuchyně, obývací pokoj s ji'delnou, spíž a koupelna s
WC. Dům je v původl1im udrŽovaném stavu. Z IS je dům napojen nu přípojku e/ektřin.y, vodovodu,
kanalizace a pLynovo(/l{. přljooik.y nebv/o moŽné ověřit. Kyt(ipěnl' domu je ústřední, rad/átoíy. Ohřev
teplé voďY zajišťuje bojler.

VI.

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zá.jemci se s ninii niohou individuálně seznámit.
Bližší informace jsou dostupné ze znaleckého posudku.
VII.

Výsledná cena dražených neniovitosti činí: 600.000.-- KČ.
VIII.
Nejnižší podáni se stanovi ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti a .jejího příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku:

400.000,-- Kč.
IX.

výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad V. se určuje v částce 80.000,-- Kč.Zájemci c) koupi dražených
nemovitosti .jsou povinni zaplatit jistotu pro dražbu nemovitosti před dražbou v hotovosti li
Exekutorského úřadu Plzeň-město nebo na účet Exekutorského úřadu Plzeň-město. vedený u Sberbank
CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, číslo účtu 4200024080/6800, v.s. 254116,

s.s. RČ bez lomítka nebo IČ dražitele.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy. bylo-li před zahájcnim dražby zjištěno. že na jeho
účel také došla.
X.

Včcná břemena, výměnky, pachtovnía nájemní práva. která prodejeni nemovitostí v dražbě nezaniknou:
nebyla zjištěna.
XI,
Vydražitel je oprávnčn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následL!iicim po doplacení
nejvyššího podáni, nt;jdřive však po uplynutí lhůty k podáváni návrhů na předražek. Byl-li však podán
takový návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo přcdražiteli
doručeno usnesení o přcdražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s přislušenstvim,
nabylo-li usneseni o přiklepu právni moci a zaplatil-li nejvyšší podáni, a to ke dni vydáni usneseni
o přiklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s přislušcnstvím, nabylo-li usneseni o předraZku
právni moci a předražck byl zaplacen, a to ke dni jeho vydáni.

XII.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. §267 OSŘ), aby .je uplatnil
u soudu a aby takové uplatnční práva prokázal soudnímu exekutorovi ne.jpozději před zaháienín1
dražebního jednání, a upozorňuje. že .jinak k jeho právu nebude při provedeni exekuce přihlíženo.
XIII.

Soudní exekutor vyzývá každého. kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo. výměneknebo věcnC
břemeno nezapsané v katastru nemovitosti. které není uvedeno pod bodem X. tohoto usnesení, nejde-li
o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení. aby takové právo soudnímu exekutorovi
oznámil a doložil ho listinami, jinak takovC právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského
pachtu koncem pachtovního roku.
XIV.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného. ty. kdo do řúení přistoupili jako další oprávněni, a další
věřitele povinného a povinného. že se mohou domáhat uspokqjeni jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zástavním právem. ncž pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce). .jestliže
je přihlásí nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle
ust. § 336f odst. 2 a 3 OSŘ. Opožděné či neúplné přihlášky soudl1i exekutor usnesením odmítne (ust. §
336fost. 4 OSŘ).
XV.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného. ty, kdo do řízení přistoupili .jako další oprávněni, další věřitele
povinného a povinného, že mohou popřít přihlášcnC pohledávky co do jej ich pravosti, výše, zařazení do
skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnčni oznámeni podle ust. § 336p odst. l OSŘ.
nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvrženi rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a
žádosti o jednání učiněným později SC nepřihlíží.

XVI.

Soudní exekutor upozorňu,ie dražitcle, že se nepřipouští. aby nejvyšší podáni bylo doplaceno úvěrem se
zřízením zástavního práva na vydražené ncn]ovitosti.
XVII.

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné
koupč, že ho mohou uplatnit jen v dražbě .jako dražitelé a že udělenin] přiklepu předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě zanikají, 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 nczal1ikaji. Předkupní právo nebo výhrada zpčtnC koupě musí
být prokázány ne.jpozději před zahájením dražby. Soudní exekutor po zahájeni vlastni dražby rozhodne
usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Toto usneseni bude zveřejněno v systému elektronické
dražby. Proti tomuto usneseni není odvoláni přípustné.
XVIII.
Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nemohou dražilelé v
elektronickC dražbě Činit stejné podáni. Další podáni tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné
podání, jinak k němu nebude v clcktronické dražbě vůbec přihlíženo, nebot' elektronický systém dokáže
rozlišit časovou následnost příhozů, byt' k ňĹň7 došlo ve zlomcích sekundy.

XIX.

V souladu s ust. § 336o odst.3 o.s.ř.. soudní exekutor určuje, že v případě sle.jného podání bude určen
vydražitelem ten dražitel. který toto podáni učiní .jako první (bude jako první systémem elektronické
dražby přijato a potvrzeno). 7. tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podáni jako již
dřive učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě'), systémem pouze oznámeno,
že toto podáni nemůZe 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 zvyšuji minimálně o
|.000,- Kč.
Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpčtnC koupč - v
případě, že bude uč.inčno stejné podáni dražitelem. kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě a nebude učiněno podání vyšší. bude udělen příklep dražiteli jemuž svědči předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě.
XX.

Po skončení dražby bude na úřední desce soudního exekutora zvcřcjněna osoba. která učinila ne.jvyšší
podání v dražbě a výše nejvyššího podání.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvoláni přípustné (§336c odst. 5 o.S.ř.).
Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. l ex. řádu ve spojení s ust. §336c odst. 3
občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na úřední dcscc
soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad. v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku
nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

Vpřipadě cioručeni k)ho/o doktnnen/l/ /)('2 otisku ru:úka a béz /)odpisu, se jedná o dokl//n?n/ d()rt/čovan, Ú /)r(mřecinic/\'in/
/)r()v():()l'(l/e/e /)oš/ovnich s/uZí'h Účastnik, kterému brl /istnm,ŕ s/ejl'lo/)is (/()kumen/u doručen. nnřže /)isenlnc' požá(i(7/ u
zus/án/ /oh()/o JUklfmL'n/l/ nu jim In'edt'n()u el. cidresu, \' el. podobě, ()/)(l/řenéh() el. /)odpi'.s't'nr. Nebo může Iičas/nik
pož(id(l/ o pře(/(itli /Q/ľO/O (/okunlen/u na /ec/mick j;' tiosič c/u/ r sic/k exek!{/ul'ského úřu(/u.

V Plzni, dne 6.ll.2018

Soudní exekutor
otisk úředního razítka

