
vyřizuje: Mgr. Lucie Kulhavá, ex. koncip.
           195 Ex 234/11-224

evid. č. opr.: 

USNESENÍ
 Soudní exekutor  Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad  Pardubice, se sídlem  9. května 

215, 533 72 Moravany,  jmenovaný rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP-
400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým  soudním  exekutorem do  uvolněného 
Exekutorského  úřadu  Pardubice po  soudním  exekutorovi  JUDr.  Arnoštu  Hofmanovi,  který  byl 
pověřen  k provedení  exekuce  Okresním  soudem  v  Pardubicích dne  17.03.2011 pod  č.  j. 
12EXE375/2011
na návrh oprávněného: STAVEBNÍ  PODNIK  PŘELOUČ,  s.r.o.,  se  sídlem 

Chrudimská 1661, Přelouč, PSČ: 535 01, IČ: 47473053, 
práv. zast. advokátem JUDr. Jaroslav Poláček, se sídlem 
nám.  Republiky  53,  Pardubice,  PSČ:  530  02,  IČ: 
66202426

proti povinnému: Řezáčová Ludmila, bytem Češkova 1240, Pardubice, 
PSČ: 530 02, IČ: 68974302, RČ: 746223/2767, práv. zast. 
advokátem Mgr. Martin Keřt, se sídlem Sladkovského 
2059, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 71331735

za účasti přihlášených věřitelů: Exekutorský úřad Prachatice,  Zdíkov 79, 384 73 Stachy, 
MRKVIČKA s.r.o.,  Medlešice 23, 538 31 Medlešice, BNP Paribas 
Personal Finance SA, se sídlem na adrese Boulevard Haussmann 1, 
750 09  Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod 
č. 542097902, jednající v České republice prostřednictvím BNP 
Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod,  Karla Engliše 
3208/5, 150 00 Praha 5, Okresní správa sociálního zabezpečení 
Pardubice,  U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice, Českomoravská 
stavební spořitelna, a.s.,  Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, 
.  Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Přelouči, 
T. Přeloučského 1500, 535 01 Přelouč, Komerční banka a.s.,  Na 
příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, Exekutorský úřad Chrudim, 
Škroupova 150, 537 01 Chrudim, Exekutorský úřad Chrudim, 
Škroupova 150, 537 01 Chrudim,T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, Zelenka s.r.o.,  Topolová 910/, 
667 01 Židlochovice, Allianz pojišťovna, a.s.,  Ke Štvanici  656/3, 
186 00 Praha 8, O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 
140 22 Praha 4 - Michle, VESNA, a.s., Čeperka 306, 532 15 
PARDUBICE, Allianz pojišťovna, a.s.,  Ke Štvanici  656/3, 186 00 
Praha 8, Exekutorský úřad Liberec, Voroněžská 144/20, 460 01 
Liberec 2, Exekutorský úřad Praha  východ,  Krakovská 24, 110 00 
Praha 1, Exekutorský úřad Plzeň - město,  Dominikánská 8, 301 00 
Plzeń, Košťál Miloš,  Horní Ředice 336, 533 75 Horní Ředice, 
.  Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 3, 130 00 Praha, T-Mobile 
Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, Okresní 
správa sociálního zabezpečení Pardubice, U Stadionu 2729, 530 02 
Pardubice, Montesa a. s., Římská 2312/44, 120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, Exekutorský úřad Prostějov, Dolní 71, 796 01 
Prostějov, Česká pošta, s.p.,  Politických vězňů 909/4, 110 00 
Praha 1, ESSOX s.r.o.,  Senovážné nám. 231/7, 370 21 České 
Budějovice, Exekutorský úřad Brno - venkov,  Veveří 2216/125, 
616 00 Brno-Žabovřesky, Credium, a.s.,  Office Park, Bucharova 
2657/12, 158 00 Praha 5, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha, Citibank Europe plc, se sídlem Dublin, 
North Wall Quay 1, Irsko, podnikající na území ČR 
prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, 
Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, 

k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 88.835,- Kč,úroky z prodlení ve výši 
10% ročně z částky 88.835,- Kč ode dne 16.04.2010 do zaplacení, náhradu nákladů předcházejícího 



řízení ve výši 32.680,- Kč a povinnosti uhradit náklady exekuce, rozhodl dle §47 a §59 odst. 1 písm. c) 
exekučního řádu v návaznosti na ustanovení § 336m odst. 1 o.s.ř. 

t a k t o:

I. Dražební jednání prodejem nemovitých věcí povinné nařízené usnesením č. j. 029 Ex 
234/11-52 ze dne 08.10.2012 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-
pobočka v Pardubicích č.j. 23Co 166/2013-165 ze dne 30.12.2014 a usnesením č. j.  195 
Ex 234/11-178 ze dne 14.07.2015 a usnesením č.j. 195EX 234/11-214 ze dne 17.8.2015  se 
odročuje  na 26.11.2015  od  10:00  hod.  do 11:00  hod.  prostřednictvím elektronického 
systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz
 

O d ů v o d n ě n í: 
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v 

Pardubicích dne  17.03.2011,  pod  č.  j.  12EXE375/2011 pověřen  provedením exekuce  na  majetek 
povinného.  Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do 
uvolněného  Exekutorského  úřadu  Pardubice  byl  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České 
republiky  jmenován  rozhodnutím  č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým 
soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z.  exekutor 
jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a 
provádí dále exekuční i další činnost.

Dražební  jednání  k provedení  exekuce  prodejem  nemovitých  věcí  povinného  nařízené 
dražební vyhláškou č.j. 029 EX 234/11-52 ze dne 08.10.2012 ve spojení s usnesením Krajského soudu 
v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. 23Co 166/2013-165 ze dne 30.12.2014, usnesením č. j. 
195 EX  234/11-178 ze dne  14.07.2015 a  usnesením č.j.  195EX 234/11-214  ze dne 17.8.2015  se 
odročuje na 26.11.2015 na 10:00 do 11:00 hod dle §336m odst.1. o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.).

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být 
vyhotovovány  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb.  K písemné  žádosti 
účastníka  řízení,  kterému  byly  listinné  stejnopisy  vyhotovené  za  součinnosti 
provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou 
na  elektronickou  adresu  uvedenou  v žádosti  písemnost  vyhotovenou  v elektronické 
podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci na technickém nosiči dat, 
který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu exekutorovi.

V Moravanech dne 24.09.2015

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
      Exekutorský úřad Pardubice   

http://www.e-drazby.cz/


vyřizuje: Mgr. Lucie Kulhavá, ex. koncip.
           195 Ex 234/11-214

evid. č. opr.: 

USNESENÍ
 Soudní exekutor  Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad  Pardubice, se sídlem  9. května 

215, 533 72 Moravany,  jmenovaný rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP-
400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým  soudním  exekutorem do  uvolněného 
Exekutorského  úřadu  Pardubice po  soudním  exekutorovi  JUDr.  Arnoštu  Hofmanovi,  který  byl 
pověřen  k provedení  exekuce  Okresním  soudem  v  Pardubicích dne  17.03.2011 pod  č.  j. 
12EXE375/2011
na návrh oprávněného: STAVEBNÍ  PODNIK  PŘELOUČ,  s.r.o.,  se  sídlem 

Chrudimská 1661, Přelouč, PSČ: 535 01, IČ: 47473053, 
práv.  zast.  advokátem JUDr.  Jaroslavem  Poláčkem,  se 
sídlem nám. Republiky 53, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 
66202426

proti povinnému: Řezáčová Ludmila, bytem Češkova 1240, Pardubice, 
PSČ: 530 02, RČ: 746223/2767, práv. zast. advokátem 
Mgr. Martinem Keřtem, se sídlem Sladkovského 2059, 
Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 71331735

za účasti přihlášených věřitelů: Exekutorský  úřad  Prachatice,  Zdíkov  79,  384  73 Stachy,  . 
MRKVIČKA s.r.o.,  Medlešice 23, 538 31 Medlešice, BNP Paribas 
Personal Finance SA, se sídlem na adrese Boulevard Haussmann 1, 
750 09  Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod 
č.  542097902,  jednající  v  České  republice  prostřednictvím  BNP 
Paribas  Personal  Finance  SA,  odštěpný  závod,   Karla  Engliše 
3208/5,  150  00 Praha  5,  Okresní  správa  sociálního  zabezpečení 
Pardubice,  U Stadionu 2729,  530 02 Pardubice,  Českomoravská 
stavební spořitelna, a.s.,  Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, 
.  Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Přelouči, 
T. Přeloučského 1500,  535 01 Přelouč, Komerční banka a.s.,  Na 
Příkopě 33 čp. 969,  114 07 Praha 1,  Exekutorský úřad Chrudim, 
Škroupova  150,  537  01 Chrudim,  Exekutorský  úřad  Chrudim, 
Škroupova 150,  537 01 Chrudim,  T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, Zelenka s.r.o.,  Topolová 910/, 
667 01 Židlochovice, Allianz pojišťovna, a.s.,  Ke Štvanici  656/3, 
186 00 Praha 8,  O2 Czech Republic a.s.,  Za Brumlovkou 266/2, 
140  22 Praha  4  -  Michle,  VESNA,  a.s.,   Čeperka  306,  532  15 
PARDUBICE, Allianz pojišťovna, a.s.,  Ke Štvanici  656/3, 186 00 
Praha 8,  Exekutorský úřad Liberec,  Voroněžská 144/20,  460 01 
Liberec 2,  Exekutorský úřad Praha - východ,  Krakovská 24,  110 
00 Praha 1, Exekutorský úřad Plzeň - město,  Rychtaříkova 1, 326 
00 Plzeň, Košťál Miloš,  Horní Ředice 336, 533 75 Horní Ředice, 
.  Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 3, 130 00 Praha, T-Mobile 
Czech Republic a.s.,  Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,  Okresní 
správa sociálního zabezpečení Pardubice, U Stadionu 2729, 530 02 
Pardubice,  Montesa  a.  s.,  Římská  2312/44,  120  00 Praha  2  - 
Vinohrady,  Exekutorský  úřad  Prostějov,  Dolní  71,  796  01 
Prostějov, Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 
1, ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, 370 21 České Budějovice, 
Exekutorský úřad Brno - venkov,  Veveří 2216/125,  616 00 Brno-
Žabovřesky,  Credium, a.s.,  Office Park, Bucharova 2657/12,  158 
00 Praha 5,  Česká spořitelna,  a.s.,  Olbrachtova 1929/62,  140 00 
Praha, 

k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 88.835,- Kč,úroky z prodlení ve výši 
10% ročně z částky 88.835,- Kč ode dne 16.04.2010 do zaplacení, náhradu nákladů předcházejícího 
řízení ve výši 32.680,- Kč a povinnosti uhradit  náklady exekuce, rozhodl dle §47 a §59 odst. 1 písm. 
c) exekučního řádu v návaznosti na ustanovení § 336m odst. 1 o.s.ř. 

t a k t o:



I. Dražební jednání prodejem nemovitých věcí povinné nařízené usnesením č. j. 029 Ex 
234/11-52 ze dne 08.10.2012 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-
pobočka v Pardubicích č.j. 23Co 166/2013-165 ze dne 30.12.2014 a usnesením č. j.  195 
Ex 234/11-178 ze dne 14.07.2015  se odročuje na 1.10.2015 od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

www.e-drazby.cz
 

O d ů v o d n ě n í: 
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v 

Pardubicích dne  17.03.2011,  pod  č.  j.  12EXE375/2011 pověřen  provedením exekuce  na  majetek 
povinného.  Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do 
uvolněného  Exekutorského  úřadu  Pardubice  byl  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České 
republiky  jmenován  rozhodnutím  č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým 
soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z.  exekutor 
jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a 
provádí dále exekuční i další činnost.

Dražební  jednání  k provedení  exekuce  prodejem  nemovitých  věcí  povinného  nařízené 
dražební  vyhláškou č.j. 029 EX  234/11-52 ze dne  08.10.2012 ve spojení  s usnesením Krajského 
soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích č.j. 23Co 166/2013-165 ze dne 30.12.2014 a 
usnesením č. j. 195 EX 234/11-178 ze dne 14.07.2015 se odročuje na 1.10.2015 na 10:00 do 11:00hod 
dle §336m odst.1. o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.).

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být 
vyhotovovány  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb.  K písemné  žádosti 
účastníka  řízení,  kterému  byly  listinné  stejnopisy  vyhotovené  za  součinnosti 
provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou 
na  elektronickou  adresu  uvedenou  v žádosti  písemnost  vyhotovenou  v elektronické 
podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci na technickém nosiči dat, 
který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu exekutorovi.

V Moravanech dne 17.08.2015

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
      Exekutorský úřad Pardubice   

Rozdělovník:
oprávněný       DS, příp. Z3
povinný       Z3
katastr nemovitostí
soud
Úřední deska EÚ
El. úřadní deska EÚ
Exekutorský úřad Prachatice 
MRKVIČKA s.r.o. BNP Paribas Personal Finance SA, se sídlem na adrese Boulevard Haussmann 1, 750 09  Paříž, Francie, zapsaná v  
obchodním rejstříku v Paříži pod č. 542097902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný  
závod Okresní  správa sociálního  zabezpečení  Pardubice Českomoravská stavební  spořitelna,  a.s. Finanční  úřad  pro  Pardubický  kraj,  
Územní pracoviště v Přelouči Komerční banka a.s. Exekutorský úřad Chrudim Exekutorský úřad Chrudim T-Mobile Czech Republic a.s. 
Zelenka s.r.o. Allianz pojišťovna, a.s. O2 Czech Republic a.s. VESNA, a.s. Allianz pojišťovna, a.s. Exekutorský úřad Liberec Exekutorský 
úřad Praha - východ Exekutorský úřad Plzeň - město Košťál Miloš Exekutorský úřad Praha 2 T-Mobile Czech Republic a.s. Okresní správa 
sociálního zabezpečení Pardubice Montesa a. s. Exekutorský úřad Prostějov Česká pošta, s.p. ESSOX s.r.o. Exekutorský úřad Brno - venkov 
Credium, a.s. Česká spořitelna, a.s. 

http://www.e-drazby.cz/


vyřizuje: Mgr. Lucie Kulhavá, ex. koncip.

195 EX 234/11-178

 Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 
Moravany,   jmenovaný  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České  republiky  č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4 
s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice po soudním 
exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, který byl pověřen k provedení exekuce Okresním soudem v Pardubicích 
dne 17.03.2011 pod č. j. 12EXE375/2011
proti povinnému: Ludmila  Řezáčová,  bytem Češkova  1240,  Pardubice,  RČ:  746223/2767,  práv. 

zast. advokátem Mgr. Martinem Keřtem, se sídlem Sladkovského 2059, Pardubice, 
IČ: 71331735

na návrh oprávněného: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., se sídlem Chrudimská 1661, Přelouč, IČ: 
47473053,  práv.  zast.  advokátem JUDr.  Jaroslavem Poláčkem,  se  sídlem nám. 
Republiky 53, Pardubice, IČ: 66202426

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 88 835.00 Kč, s příslušenstvím, tj. 
úroky z prodlení ve výši 10% ročně z částky 88.835,- Kč ode dne 16.04.2010 do zaplacení , náhradu nákladů 
oprávněného  v předchozím  řízení  ve  výši  32.680,- Kč,  náhradu  nákladů  právního  zástupce  oprávněného 
v předchozím řízení  ve  výši 8  300.60  Kč a  povinnosti  uhradit  oprávněnému náklady  v exekučním řízení  a 
soudnímu exekutorovi náklady exekuce vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb.,  
exekučního řádu (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") k provedení exekuce proti povinnému toto

usnesení 
o nařízení termínu dražebního jednání 

(dražební vyhláška) 

I.  Dražební jednání,  které bylo  původně nařízení dražební  vyhláškou č.j.  029 EX  234/11-52, 
které se uskuteční jako ELEKTRONICKÁ DRAŽBA (ustanovení § 336o o.s.ř.), která se bude 
konat dne 18.08.2015 od 10:00:00 hod. do 11:00:00 hod. prostřednictvím elektronického systému 
dražeb na adrese portálu:          www.e-drazby.cz
Podrobnosti o dražených nemovitých věcech lze nalézt na adrese: www.exek.cz v části označená jako „DRAŽBY - NEMOVITÉ“ Informace  
z této  DRAŽEBNÍ  VYHLÁŠKY  jsou  také  povinně  zveřejněny  způsobem  umožňujícím  dálkový  el.  přístup  na  Portálu  dražeb  
Exekutorské_komory České republiky, na adrese:  www.portaldrazeb.cz.

II. Ostatní body usnesení soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana č.j. 029 EX 234/11-52 ve 
spojení  s usnesením  Krajského  soudu  v Hradci  Králové-pobočka  v  Pardubicích  č.j.  23  Co 
166/2013-165 ze dne  30.12.2014 zůstávají v platnosti a nezměněny. 

O d ů v o d n ě n í:
Soudní  exekutor  JUDr.  Arnošt  Hofman,  Exekutorský  úřad  Pardubice  byl  Okresním  soudem  v 

Pardubicích dne  17.03.2011, pod č.  j.  12EXE375/2011 pověřen provedením exekuce na majetek povinného. 
Dnem  31.8.2014  zanikl  výkon  funkce  soudního  exekutora  JUDr.  Arnošta  Hofmana  a  do  uvolněného 
Exekutorského  úřadu  Pardubice  byl  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České  republiky  jmenován 
rozhodnutím č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014 novým soudním exekutorem Mgr.  Tomáš 
Voborník.  Podle §15 odst.  5 zákona č. 120/2001 Sb.  z. exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož 
výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den  18.08.2015 v  10:00:00 hod. Od tohoto okamžiku 
mohou dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 18.08.2015 v 11:00:00 hod. 

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř. ve spojení s § 69 e.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 odsouvá 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 
– podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud soudní 
exekutor neudělí příklep (336i odst. 4 o.s.ř.).

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro 
dražby probíhající  na portálu www.e-drazby.cz,  prokáže svou totožnost, k této dražbě  se na portálu www.e-
drazby.cz  přihlásí  a  na  účet  soudního  exekutora  zaplatí  dražební  jistotu  ve  výši  800.000,-Kč  stanovené 
usnesením č.j. 029EX 234/11-52 ze dne 8.10.2012 ve výroku V. 

http://www.portaldrazeb.cz/
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Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na 
portálu www.e-drazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na záložce „Základní údaje“ 
v sekci „Váš profil“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „REGISTROVAT“. 

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost dokladem o „autentizaci (prokázaní totožnosti)“ dražitele  
pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je 
umístěn na  portálu  www.e-drazby.cz  v sekci  „Formuláře  a  vzory“.  Právnická  osoba dokládá  svou totožnost 
rovněž úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, který není starší šesti měsíců. Územně samosprávné  
celky jsou povinny dokládat rozhodnutí zastupitelstva o účasti v dražbě v zastoupení jejich zástupcem. 

Podpis registrovaného dražitele na dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě 
právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí byt doklad o prokázání totožnosti  
podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí byt prokázáno listinou, jež musí byt 
úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí byt úředně ověřena. V případě elektronického  
doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění 
jej  podepsat,  převedený  do  elektronické  podoby  formou  autorizované  konverze  dokumentů.  Autorizovanou 
konverzi  dokumentů je  možno provést  prostřednictvím služeb,  které  poskytuje  Česká  pošta,  s.  p.  Doklad o 
prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší  
jednoho roku. 

Doklad o prokázání totožnosti  s listinami prokazujícími oprávnění jej  podepsat,  doručí  registrovaný 
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.e-drazby.cz na záložce „Soubory autentizace“ v sekci „Váš profil“;
b) zaslaným prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu 
podatelna@exek.cz a nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: tb3negn
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence;
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese 9. května 215, 533 72 Moravany, a to v úředních hodinách.

Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu  www.e-drazby.cz v záznamu o 
provedení  dražby  označena  osoba,  která  učinila  nejvyšší  podání  a  výše  nejvyššího  podání.“ Od  okamžiku 
zveřejnění osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání běží účastníkům dražby lhůta pro námitky proti  
udělení  příklepu  v  délce  1  hodiny.  Námitky  je  možné  soudnímu  exekutorovi  doručit  v  některé  z  forem 
předepsaných touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti nebo prostřednictvím systému e-dražby.cz na  
detailu dražby. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne o nich soudní exekutor 
usnesením, které zveřejní  v systému elektronické  dražby na portálu  www.e-drazby.cz.  V případě, že budou 
námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; tato výše tohoto podání bude obsažena 
v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s určením, odkdy a dokdy je možné činit  
další podání. Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách není odvolání přípustné. Pokud námitky nebudou shledány 
důvodnými, soudní exekutor udělí příklep (§ 336j odst.3 o.s.ř.).

Usnesení  o  příklepu  se  v  elektronické  podobě  zveřejní  v  systému  elektronické  dražby  na  portálu 
www.e-drazby.cz na detailu dražby na záložce „Dokumenty“ a doručí osobám dle §336k odst. 1 o.s.ř. 

Dne  8.10.2012  byla  vydána  dražební  vyhláška  č.  j.  029EX  234/11-52,  proti  které  podal  povinný 
odvolání. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích rozhodl usnesením č.j. 23 Co 166/2013-165  ze 
dne 30.12.2014 dražební vyhlášku soudního exekutora pod č.j. 029EX 234/11-52 v napadených výrocích  pod 
body II., III., IV., změnil tak, že předmětem dražby jsou: Pozemek st.par.č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, s  
rozestavěnou stavbou; pozemek st.par.č. 514, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 340, pozemek par.č.  
685/1 -orná půda, par.č. 685/2 - vodní plocha, par.č. 685/3 - ostatní plocha; to vše je zapsáno na čísle LV 1113  
vedeno pro kat. území a obec Choltice, okres Pardubice; a spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ k pozemku par.č.  
948/7  –  ostatní  plocha,  zapsáno  na  čísle  LV  1119  pro  kat.  území  a  obec  Choltice,  okres  Pardubice . 
Příslušenstvím shora uvedených nemovitých věcí jsou:  přípojka vody, přípojka elektřiny s elektroměrem, pilíř  
hlavního uzávěru plynu, domovní čistička odpadních vod.

Součástí  nemovité  věci  -  pozemku  par.č.  685/2  je  uměle  vytvořená  vodní  nádrž.  Shora  uvedené 
nemovité  věcí  tvoří  jeden  funkční  celek  a  budou  draženy  s příslušenstvím  a  součástmi  jako  jeden  celek. 
Výsledná  cena  dražených  nemovitostí,  jejich  příslušenství,  práv  a  jiných  majetkových  hodnot  patřících  k 
dražebnímu celku činí částku ve výši 6.500.000 Kč na základě posudku znalce ze dne 19.06.2014, vyhotoveného 
pod č.j. 149 ZP/2014 jako doplnění znaleckého posudku ze dne 01.06.2012, vyhotoveného pod č.j. 54 ZP/2012.  
Nejnižší podání stanovuje soudní exekutor ve výši 4.333.333 Kč. Odvolací soud usnesení o vydání dražební 
vyhlášky změnil podle § 220 a nově formuloval předmět dražby, výslednou cenu nemovitých věcí a nejnižší 
podání. 

V ostatních  bodech  dražební  vyhlášku  soudního  exekutora  potvrdil.  Soudní  exekutor  Mgr.  Tomáš 
Voborník  na  základě  předchozích  citovaných  rozhodnutí  stanovil  tímto  usnesením nový  termín  dražebního 
jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. 
Odvolání není rovněž přípustné ani proti těm částem usnesení č. j. 029 EX 234/11-01.06.2012, 
u kterých zákon běžně připouští odvolání, neboť toto usnesení již nabylo právní moci, bylo  
potvrzeno  usnesením  Krajského  soudu  v Hradci  Králové-pobočka  Pardubicích,   č.j.  23Co 
166/2013-169 ze dne 30.12.2014, které samo nabylo právní moci 5.2.2015.
Toto usnesení a další citovaná usnesení se společně vyvěšují na Úřední desku Exekutorského 
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úřadu  a  na  el.  úřední  desku  soudního  exekutora  Mgr.  Tomáše  Voborníka  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Listinné  stejnopisy  v exekučních  řízeních  vedených  Exekutorským  úřadem  mohou  být 
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka 
řízení, kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních 
služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou 
v žádosti písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo 
jeho zástupci na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí  
předloží soudnímu exekutorovi.

V Moravanech dne 15.07.2015  

Doručování: 
Z1 (DS:) oprávněný, osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
          osoby kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo nebo nájemní právo k draženým nemovitostem, 
          osoby které přihlásily své vykonatelné pohledávky nebo 
          pohledávky zajištěné zástavním právem na dražených nemovitostech
Z3 (DS:) FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště povinného a umístění nemovitosti
Z3 (DS:) OSSZ a zdravotní pojišťovny, katastrální úřad, OÚ obce s rozšířenou působností dle umístění nemovitosti
Vyvěšení:  Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice, OÚ dle umístění nemovitosti
Uveřejnění  www.exek.cz, www.portaldrazeb.cz

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
 Exekutorský úřad Pardubice

KC: doruč, vyvěs a uveřejni dle seznamu shora a ISSE, spis na LH……………..

http://www.portaldrazeb.cz/
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U S N E S E N Í 
 

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátě složeném 
z předsedy Mgr. Jana Ducháčka a soudkyň JUDr. Ivy Trávníčkové, Ph.D. a Mgr. Stanislavy 
Kubištové ve věci exekuce oprávněného STAVEBNÍHO PODNIKU PŘELOUČ, s.r.o., se 
sídlem Přelouč, Chrudimská 1661, IČ: 474 73 053, zast. JUDr. Jaroslavem Poláčkem, 
advokátem se sídlem Pardubice, náměstí Republiky 53, proti povinné Ludmile Řezáčové, 
nar. 23.02.1974, bytem Pardubice – Zelené Předměstí, Češkova 1240, zast. Mgr. Martinem 
Keřtem, advokátem se sídlem Pardubice, Sladkovského 2059, proti usnesení soudního 
exekutora JUDr. Arnošta Hofmana z Exekutorského úřadu Pardubice z 8.10.2012, č.j. 029 EX 
234/11-52, 

 
t a k t o : 

 
Usnesení soudního exekutora se v napadených výrocích pod body II., III. a IV.          

m ě n í  takto: 

 

Předmětem dražby jsou: 

Pozemek st.par.č. 513, zastavěná plocha a nádvoří, s rozestavěnou stavbou; pozemek 

st.par.č. 514, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 340, pozemek par.č. 685/1 - 

orná půda, par.č. 685/2 - vodní plocha, par.č. 685/3 - ostatní plocha; to vše je zapsáno 

na čísle LV 1113 vedeno pro kat. území a obec Choltice, okres Pardubice; 

spoluvlastnický podíl v rozsahu ½ k pozemku par.č. 948/7 – ostatní plocha, zapsáno 

na čísle LV 1119 pro kat. území a obec Choltice, okres Pardubice. 

 

Příslušenstvím shora uvedených nemovitostí jsou : přípojka vody, přípojka elektřiny s 

elektroměrem, pilíř hlavního uzávěru plynu, domovní čistička odpadních vod. 

Součástí nemovité věci - pozemku par.č. 685/2 je uměle vytvořená vodní nádrž. 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím 

a součástmi jako jeden celek. 

 

Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových 

hodnot patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši 6.500.000  Kč na základě 

posudku znalce ze dne 19.06.2014, vyhotoveného pod č.j. 149 ZP/2014 jako doplnění 

znaleckého posudku ze dne 01.06.2012, vyhotoveného pod č.j. 54 ZP/2012. 

 

Nejnižší podání stanovuje soudní exekutor ve výši 4.333.333 Kč. 

 

 

Toto rozhodnutí ze dne 02.02.2015 č.j. EX 234/11-161 nabylo právní moci dne 05.02.2015.
Připojení doložky provedl(a) Mgr. Lucie Kulhavá, ex. koncip. dne 09.04.2015.
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O d ů v o d n ě n í : 

 
 
 Soudní exekutor shora uvedeným usnesením nařídil dražební jednání na 07.01.2013 
v sídle svého Exekutorského úřadu v Moravanech (výrok I.), popsal předmět dražby, a to 
především rozestavenou budovu na st.par.č. 513 a 514 v obci a k.ú. Choltice s tím, že shora 
uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi 
jako jeden celek (výrok II.), výslednou cenu dražených nemovitostí včetně příslušenství a 
práv a jiných majetkových hodnot určil částkou 6.000.000 Kč (výrok III.), nejnižší podání 
stanovil ve výši 4.000.000 Kč (výrok IV.), dražební jistotu stanovil v částce 800.000 Kč za 
současného stanovení podmínek její úhrady (výrok V.) uvedl, že žádná práva ani závady 
spojené s nemovitostí nebyly zjištěny (výrok VI.), a dalšími výroky upravil průběh vedení 
exekuce prodejem nemovitostí (pod body VII. – XII.). 
 
 Proti tomuto usnesení si povinná podala včasné odvolání a namítala, že nemovitosti, 
které jsou předmětem dražby, nejsou označeny dostatečně, resp. jsou označeny v rozporu se 
skutečným stavem a v rozporu s příslušnými právními předpisy. Výslovně zmínila skutečnost, 
že rozestavěná stavba na st.par.č. 514 již není rozestavěná, protože stavbě již bylo přiděleno 
číslo popisné, a to konkrétně č.p. 340. Současně pak soudní exekutor na napadeném usnesení 
řádným způsobem nepopsal příslušenství dražených nemovitostí tak, jak měl učinit podle ust. 
§ 336b odst. 2 písm. b) o.s.ř. Výsledná cena nemovitostí je pak chybně stanovena právě proto, 
že vycházela ze stavu rozestavěnosti budovy, ačkoliv došlo již ke změně poměrů. Navrhovala, 
aby odvolací soud usnesení soudního exekutora změnil tak, aby byla zvýšena výsledná cena 
nemovitostí a částka představující nejnižší podání případně, aby odvolací soud napadené 
usnesení zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.  
 

Odvolací soud za účelem přezkumu usnesení soudního exekutora o nařízení 
dražebního jednání si nechal prostřednictvím soudního exekutora zpracovat doplnění 
znaleckého posudku znalkyní Ing. Petrou Kolářovou, z něhož mimo jiné zjistil, že stavba 
stojící na st.par.č. 514 již obdržela číslo popisné 340, že stavebním úřadem bylo povoleno 
užívání objektů jako rodinný dům, přízemí užíváno jako sklad, podkroví přístupné po 
betonových schodech ze skladu je užíváno k bydlení. Technický stav od doby podání 
původního znaleckého posudku nedoznal žádných změn a situace je ovlivněna jen povolením 
užívání k bydlení. Dále zjistil, že rozestavěná stavba rodinného domu na st.par.č. 513 je již 
fakticky využívána k chovu domácích hospodářských zvířat, čímž podle názoru znalce 
dochází ke znehodnocení. Oproti původnímu ocenění k 01.06.2012, tedy nedošlo ke změně 
technického stavu a legalizace stavby nemá významný cenotvorný vliv. Přesto znalkyně 
nakonec stanovila výslednou cenu 6.495.600 Kč.  

 
V návaznosti na doplnění znaleckého posudku soudní exekutor podáním ze 

07.08.2014 navrhl změnu dražební vyhlášky upřesněním předmětu dražby a změnou výsledné 
ceny dražených nemovitostí na částku 6.500.000 Kč za současné změny nejnižšího podání ve 
výši 4.333.333 Kč.  
 
 Povinná setrvala na svém odvolání proti dražební vyhlášce a navrhovala buď její 
změnu zvýšením výsledné ceny nemovitostí a nejnižšího podání, případně pak zrušení 
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dražební vyhlášky a vrácení věci soudnímu exekutorovi k novému projednání. Namítala, že 
znalecké ocenění v doplnění znaleckého posudku z 19.06.2014 ani v navazujícím dodatku bez 
data nezahrnuje ocenění spoluvlastnického podílu v rozsahu jedné poloviny k pozemkové 
parcele č. 948/7 v k.ú. Choltice a již jen proto nemůže toto doplnění posudku obstát a nelze 
z něj pro dražební vyhlášku vycházet. Navíc doplnění znaleckého posudku v celé řadě 
položek obsahuje rozporné či zcela chybné údaje oproti původně zpracovanému znaleckému 
posudku z 01.06.2012. Namítala rovněž nedostatečnou individualizaci příslušenství tak, jak 
vyžaduje ust. § 336b odst. 1 a 2 písm. b) o.s.ř., na podporu své argumentace nabízela ocenění 
provedené znalkyní Joštovou z 03.09.2010.  
 
 Oprávněná ve vyjádření k odvolání povinné nevznášela žádné výhrady k závěrům 
aktualizovaného znaleckého posudku a souhlasila s nově navrženou cenou prodávaných 
nemovitostí.  
 
 Odvolací soud projednal odvolání povinné se zřetelem na znalecké doplnění a dospěl 
poté k následujícím závěrům.  
 
 Řízení o výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem nemovitosti je rozdělen do několika 
relativně samostatných fází (1. nařízení výkonu rozhodnutí, 2. určení ceny nemovitosti a 
jejího příslušenství, ceny závad a práv s nemovitostí spojených, určení závad, které prodejem 
dražby nezaniknou a určení výsledné ceny, 3. vydání dražební vyhlášky, 4. prodej nemovitosti 
v dražbě, 5. rozvrh rozdělované podstaty), v nichž se řeší vymezený okruh otázek, přičemž 
pravomocné rozhodnutí, jímž je ukončen určitý úsek, je předpokladem pro další pokračování 
v řízení a současně vylučuje možnost v další fázi znovu řešit otázky, o kterých již bylo 
rozhodnuto (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 20Cdo 2006/2006, 20Cdo 
2769/2006 či 20Cdo 3935/2010).  
 
 Vzhledem k uvedenému bylo významné, že soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman 
dne 20.06.2012 pod č.j. 029EX 234/11-46 vydal usnesení o ceně, kterým určil cenu 
nemovitostí, a to rozestavené budovy stojící na stavební parcele č. 513, stojící na stavební 
parcele č. 514, a stavebních parcel č. 513, 514 a pozemkových parcel č. 685/1, 685/2 a 685/3, 
vše v obci a k.ú. Choltice, a dále pak spoluvlastnického podílu o velikosti jedné poloviny 
k pozemkové parcele č. 948/7 v obci a k.ú. Choltice, a to včetně příslušenství, ve výši 
6.000.000 Kč za současného stanovení výsledné ceny v téže částce, protože nebyly zjištěny 
žádné závady, které by prodejem nemovitostí v dražbě nezanikaly. Následné odvolání 
povinné bylo usnesením soudního exekutora z 08.01.2014, pod č.j. 029EX 234/11-124 pro 
opožděnost odmítnuto, přičemž toto usnesení následně Krajský soud v Hradci Králové – 
pobočka v Pardubicích usnesením z 19.03.2014, pod č.j. 22Co 56/2014-130 jako věcně 
správné potvrdil. Tím tak byla ukončena relativně samostatná fáze exekučního řízení prodeje 
nemovitostí spočívající ve vydání usnesení o určení ceny podle § 336a o.s.ř. ve spojení s § 52 
odst. 1 exekučního řádu. Nabytí usnesení o ceně tak vytvořilo předpoklad pro další 
pokračování v řízení o prodeji nemovitostí v exekuci nařízením dražebního jednání. Současně 
ale vydání takového usnesení vyloučilo možnost v další fázi znovu řešit otázky, o kterých již 
bylo rozhodnuto.  
 
 Shora uvedené i v této věci platí, nicméně soudní praxe (zde srov. např. usnesení 
Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 20Cdo 668/2005) nebo právní teorie (zde srovnej závěry 
vyplývající z publikace: Exekuce v soudní praxi. JUDr. Tripes. C. H. Beck., 2. vydání. Praha: 
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2001, s. 408 – 409, nebo komentář k Občanskému soudnímu řádu autorů Drápal, Bureš a kol. 
Nakladatelství C. H. Beck. 1. vydání. Praha: 2009, Díl II., s. 2506) dospěla k závěru, že 
usnesení o ceně lze výjimečně změnit tehdy, pokud do okamžiku vydání dražební vyhlášky 
dojde k podstatné změně poměrů např. vážným poškozením nemovitosti živelnou pohromou 
nebo změnou oceňovacího předpisu. Za takovou změnu poměrů lze bezpochyby považovat i 
změnu stavu nemovitostí nejen zhoršením v důsledku živelné pohromy, ale současně i 
zlepšení např. dokončením rozestavěné stavby, tak jak se stalo v této věci. Soudní praxe pak 
připouští buď vydání nového usnesení o ceně, nebo případnou změnu poměrů promítnutou ve 
znění ceny nemovitostí přímo v dražební vyhlášce.  
 

Namítala-li tedy povinná, že od vydání usnesení o ceně došlo ke změně na 
prodávaných nemovitostech dokončením stavby, vydáním kolaudačího rozhodnutí a přidělení 
čísla popisného, jde o relevantní skutečnosti, mající vliv na cenu. Odvolací soud při 
respektování shora uvedených názorů se ale při přezkumu dražební vyhlášky omezil (v 
částech týkajících se výsledné ceny a nejnižšího podání) jen na ty argumenty povinné, které 
byly spojeny právě jen se změnou poměrů, a zabýval se jen tím, zda k tvrzené změně poměrů 
došlo a pokud ano, zda měla či neměla vliv na výslednou cenu a nejnižší podání, případně 
v jakém rozsahu. To současně znamená, že již se nemohl zabývat odvolacími argumenty 
povinné, které by ve svém výsledku vedly k revizi již pravomocného usnesení o ceně, protože 
takový přezkum již není přípustný. To konkrétně znamená, že veškeré argumenty povinné 
stran zpochybnění znaleckého posudku poukazem na odlišné závěry v doplnění znaleckého 
posudku z 19.06.2014, včetně předložení alternativního odhadu ceny nebyly pro tuto 
posuzovanou věc již významné. Za relevantní považoval odvolací soud to zjištění ze 
znaleckého posudku, že stavba na stavební parcele č. 514 byla dokončena, její užívání bylo 
legalizováno vydáním kolaudačního rozhodnutí a bylo jí přiděleno číslo popisné. S tím pak 
byl spojen závěr o navýšení výsledné ceny z částky 6.000.000 Kč na částku 6.500.000 Kč, což 
se současně promítlo na zvýšení nejnižšího podání na částku 4.333.333 Kč. Vůči těmto 
závěrům znaleckého posudku povinná žádné námitky nevznášela a ani obsah spisu existenci 
pochybností k těmto závěrům nedává podklad. V tomto směru tak proto odvolací soud shledal 
důvody pro korekci dříve vydaného usnesení o ceně, a to v návaznosti na změnu poměrů, 
kterou přímo promítl podle návrhu soudního exekutora v dražební vyhlášce formou změny 
této dražební vyhlášky.  
 
 Další změna dražební vyhlášky, ke které odvolací soud přikročil, souvisí s tím, že 
podle § 336b odst. 2 písm. b) o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 ex.ř. je třeba, aby v dražební 
vyhlášce soud (exekutor) označil nemovité věci a její příslušenství. To znamená, že vymezení 
příslušenství s prodávanou nemovitostí je nutným předpokladem řádné dražební vyhlášky a 
nelze si vystačit jen s obecným konstatováním, že nemovitost je prodávána včetně 
příslušenství. Pokud povinná i proti navrhovanému znění individualizace příslušenství brojila, 
pak se omezovala na obecné a nijak nekonkretizované tvrzení o tom, že toto příslušenství není 
řádně popsáno. Sama neuvedla žádnou konkrétní vadu popisu příslušenství a ani jiný 
konkrétní výhrady proti jeho individualizaci. Konečný popis příslušenství odvolací soud 
převzal ze znaleckého posudku s tím, že se jedná o takové věci, které účelově slouží pro 
užívání věci hlavní v rámci hospodářského určení dle § 510 o.z. K tomu se jen připomíná, že 
stavby, ať rozestavěné či již dokončené, jsou dle § 512 o.z. součástí pozemku.  
 
 Z popisu příslušenství navrženého soudním exekutorem odvolací soud vypustil 
porosty, jež jsou součástí pozemku podle § 507 o.z. 
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Na základě shora uvedeného odvolací soud usnesení o vydání dražební vyhlášky 

změnil podle § 220 a nově formuloval předmět dražby, výslednou cenu nemovitostí a nejnižší 
podání.  
 
 Výrok o nákladech odvolacího řízení odvolací soud nečinil, protože nadále platí, že 
náklady exekuce je povinen hradit povinný a jejichž výše bude vyčíslena podle § 88 
exekučního řádu v příkaze k úhradě nákladů exekuce. 
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Dovolání by 

bylo lze podat pro řešení právních otázek vyplývajících z ust.  
§ 237 o.s.ř. s tím, že o přípustnosti dovolání by rozhodoval 
dovolací soud. Dovolání v takovém případě je třeba podat 
k Nejvyššímu soudu ČR ve lhůtě 2 měsíců od doručení tohoto 
usnesení u soudního exekutora, který rozhodoval v prvém 
stupni. 

 
 
V Pardubicích dne 30. prosince 2014 
 

Mgr. Jan Ducháček v. r. 
předseda senátu 

 
Za správnost vyhotovení: 
Nikola Jirousková 
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Exekutorský úřad Pardubice, JUDr. Arnošt Hofman, soudní exekutor
9.května 215, 533 72 Moravany

Tel: 466 797 880, fax: 466 797 890 , e-mail: hofman@exek.cz

029 EX 234/11-63

 Soudní exekutor  JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad  Pardubice, se sídlem  shora  pověřený 
k provedení  exekuce  podle  usnesení  vydaného  Okresním  soudem  Pardubice ze  dne  17.03.2011,  č.  j. 
12EXE375/2011, 
proti povinnému: Řezáčová  Ludmila,  bytem Češkova  1240,  Pardubice  -  Zelené  Předměstí,  RČ: 

746223/2767

na návrh oprávněného: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., se sídlem Chrudimská 1661, Přelouč, 
IČ: 47473053, práv. zast. advokátem JUDr. Jaroslav Poláček, advokát, se sídlem 
nám. Republiky 53, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 66202426

k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku podle vykonatelného  rozsudku Okresního soudu 
Pardubice  ze dne  03.11.2010, č.j.  105C 61/2010-29,  ve výši  88.835,- Kč a jejího příslušenství, rozhodl 
podle §47 a §59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu v návaznosti na ustanovení § 336m odst. 1 o.s.ř. takto:

USNESENÍ 

I. Dražební jednání prodejem nemovitostí povinného nařízené  na  07.01.2013 se odročuje na 
neurčito. 

O d ů v o d n ě n í: Soudnímu exekutorovi bylo dne 30.10.2012 doručeno podání povinné - odvolání proti  
usnesení o nařízení dražby čj. 029 EX 234/11-52 ze dne 8.10.2012. Z tohoto důvodu se soudní exekutor 
rozhodl odročit termín dražebního jednání nařízené na 7.1.2013. Po rozhodnutí o odvolání povinné bude 
možné stanovit termín dražby.

 

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.).

V Moravanech dne 06.11.2012
 

   Mgr. Tomáš Voborník, ex. kandidát
zástupce JUDr. Arnošta Hofmana, soudního exekutora

Exekutorský úřad Pardubice



Exekutorský úřad Pardubice, JUDr. Arnošt Hofman,  soudní  exekutor  se sídlem 9. května 
215, 533 72 Moravany tel.: 466797880 fax: 466797890 e-mail: hofman@exek.cz Úřední  deska: www.exek.cz 
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č. ú. 210835524/0600, IČ 66213118, DIČ CZ431212032  Soudní exekutor JUDr. 
Arnošt  Hofman  je  zapsán  do seznamu soudních exekutorů vedeného Exekutorskou komorou České republiky pod e. č.  029
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

029 EX 234/11-52

Soudní  exekutor  JUDr.  Arnošt  Hofman,  Exekutorský  úřad  Pardubice se  sídlem 9.  května  215,  533  72 
Moravany pověřený  k provedení  exekuce  v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaném  Okresním  soudem 
Pardubice ze dne 17.03.2011 č. j. 12EXE375/2011, 
proti povinnému: Řezáčová Ludmila,  bytem Češkova 1240,  Pardubice  -  Zelené  Předměstí,  RČ: 

746223/2767

na návrh oprávněného: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o., se sídlem Chrudimská 1661, Přelouč, IČ: 
47473053, práv. zast. advokátem JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem, se sídlem 
nám. Republiky 53, Pardubice, PSČ: 530 02, IČ: 66202426

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 88 835.00 Kč, s příslušenstvím, tj. 
úroky z prodlení ve výši 10% ročně z částky 88.835,- Kč ode dne 16.04.2010 do zaplacení, náhradu nákladů 
oprávněného v předchozím řízení ve výši 32.680,- Kč a povinnosti uhradit oprávněnému náklady v exekučním 
řízení a soudnímu exekutorovi náklady exekuce vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001  
Sb., exekučního řádu (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") k provedení exekuce proti povinnému toto

usnesení o nařízení dražebního jednání 
(dražební vyhláška) 

I. Nařizuje se  dražební jednání,  které se koná  dne  07.01.2013 v sílde exekutorského úřadu,  ul. 
9.května, 533 72 Moravany, ,  v  10:00:00 hod. 

II. Předmětem dražby jsou: 
-rozest.  budova  na  st.parc.  č.  513  a  rozest.budova  na  st.parc.č.  514  ve  vlastnictví  povinné  
Ludmily  Řezáčové;  st.parc.č.  513  -  zastavěná  plocha  a  nádvoří  (  144m2);  st.parc.č.  514  - 
zastavěná plocha a nádvoří ( 71m2); parc.č. 685/1 - orná půda ( 16924 m2); parc.č. 685/2 - vodní  
plocha ( 1338 m2); parc.č. 685/3 - ostatní plocha ( 118 m2) vedené u KP Pardubice pro obec a 
k.ú.  Choltice  na  LV  1113

- podíl o velikosti 1/2 ve vlastnictví povinné Ludmily Řezáčové - parc.č. 948/7 - ostatní plocha 
( 808m2) vedené u KP Pardubice , pro obec a k.ú. Choltice na LV 1119

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 6.000.000,- Kč a byla určena usnesením soudního exekutora 
JUDr. Arnošta Hofmana, Exekutorský úřad Pardubice, č. j. 029 Ex 234/11 – 46 ze dne 20.06.2012 na základě 
posudku znalce ze dne 01.06.2012, vyhotoveného pod č. j. 54 ZP/2012. 

IV. Nejnižší podání stanovuje soudní exekutor ve výši 4.000.000,- Kč. 

V.  Dražební  jistota je  stanovena  soudním  exekutorem  v  částce 800.000,- Kč.  Zájemci  o  koupi 
dražených nemovitostí  jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle  
Exekutorského úřadu Pardubice, 9.května 215, 533 72 Moravany  nejpozději do dne konání dražebního jednání  
nebo bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú. 210835524/0600, variabilní symbol platby 234/11, 
specifický symbol platby je rodné číslo zájemce, který je fyzickou osobou, nebo IČ zájemce o účast ve  
dražbě, který je právnickou osobou.   K úhradě dražební jistiny na bankovní účet soudního exekutora lze 
přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora  
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také došla. 

VI. Práva a závady spojené s nemovitostí: nebyly určeny
  

VII.  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  
vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.):    nebyly 
určeny 

VIII. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost  
(vydražený 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.). 

IX.  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.). 

X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní  
věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e. ř. ve spojení s §  
336f  o.s.ř.),  aby  soudu  sdělili,  zda  žádají  zaplacení  svých  pohledávek,  a  upozorňuje,  že  nepožádají-li  o 
zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 69 e. ř. ve  
spojení s § 336f o.s.ř.). 

XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e. ř. ve spojení s §  
267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního 
jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo. 

XII.  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 před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne 
usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

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.). 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného 

soudního exekutora. 
Odvolání  mohou  podat  jen  oprávněný,  ti,  kdo  do  řízení  přistoupili  jako  další  oprávnění,  
povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.  
Odvolání  jen  proti  výrokům  uvedeným  v  bodě  I.,  II.,  VI.,  VIII.,  IX.,  X.,  XI.,  XII.  není  
přípustné. 

V Moravanech 08.10.2012

Doručování: 
Z1 (ISDS:) oprávněný,povinný,  osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
 osoby kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo, nebo nájemní právo k draženým nemovitostem, 
 osoby které přihlásily své vykonatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem na 
         dražených nemovitostech 
ISDS: FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště povinného a umístění nemovitosti, katastrální úřad, OÚ obce s rozšířenou
 působností a OÚ obce dle umístění nemovitosti - adresáti se žádají o vyvěšení na ÚD, OSSZ a zdravotní pojišťovny
ISDS: Kooperativa pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s. (ústavy pojišťující povinné smluvní pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci) 
Vyvěšení:  Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice (KC) 
Uveřejnění  www.exek.cz, www.portaldrazeb.cz (IT technik EÚ)

Mgr. Tomáš Voborník, ex. kandidát 
zástupce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana

Exekutorský úřad Pardubice

http://www.portaldrazeb.cz/
http://www.exek.cz/

