Soudní exekutor JUDr. Alena Blažková, Ph.D.
Exekutorský ú•ad Brno – m sto
adresa: Kone!ného nám stí 2, 611 18 Brno

tel.: +420 542 220 200
e-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz
datová schránka: miag789
internetové stránky: www.exekutorblazkova.cz
!. j. 006 EX 954/12-247

USNESENÍ
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského ú•adu Brno-m sto, Kone!ného
nám. 2, 611 18 Brno, I": 66240697, pov •ený provedením exekuce na základ usnesení o na•ízení exekuce
a pov •ení exekutora k jejímu provedení !.j. 9 EXE 1103/2012-15, ze dne 26.09.2012, které vydal Okresní
soud ve Vyškov , kterým byla na•ízena exekuce podle exekutorský zápis !.j. 059 EZ 124/2011, který vydal
Mgr. Martin Horák, exekutorský kandidát JUDr. Roberta Pazáka dne 01.11.2011 a vykonatelným dne
31.07.2012, k uspokojení pohledávky
oprávn•ného
proti

Ing. MIROSLAV MACÁK, SOVINEC 469/18, 63900, BRNO, nar. 8.2.1965

povinnému

2. LIBOR KOTISA, Albrechtova 587/16, 68201, Vyškov, nar.17.05.1980

ve výši 550 000,00 K! s p•íslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávn•nému náklady oprávn•ného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce,
vydává
usnesení o na ízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhlášku)
I.
Na izuje se elektronické dražební jednání, které se uskute!ní prost•ednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
www.e-drazby.cz
!as zahájení elektronické dražby: dne 16.4.2019 v 11.00 hod. (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé !init podání).
!as ukon"ení elektronické dražby: nejd•íve dne 16.4.2019 ve 13.00 hod. Dražba se však koná,
dokud dražitelé !iní podání (§ 336i odst. 4 zákona !. 99/1963 Sb., ob!anský soudní •ád, v ú!inném 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 p•edcházející v ty se
opakuje. Uplyne-li od posledního u!in ného podání p t minut, aniž by bylo u!in no další podání, má se za
to, že dražitelé již ne!iní podání a dražba kon!í.
Podání je bráno za u!in né, pouze v p•ípad , že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zp tn potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu p•ijatých podání. Sledování pr#b hu dražby je
ve•ejn p•ístupné.

II.
Dražen bude spoluvlastnický podíl 3/8 následující nemovité v•ci:

Shora uvedené nemovité v•ci budou draženy s p íslušenstvím a sou!ástmi jako jeden komplex.
Znalecký posudek k draženým nemovitým v•cem je k nahlédnutí u Exekutorského ú adu Brnom•sto, na webových stránkách www.exekutorblazkova.cz a taktéž v detailu dražby ve shora uvedeném
elektronickém systému dražeb.
III.
Po adové !íslo dražebního jednání: 1.
IV.
Výsledná cena dražených nemovitých v•cí a jejich p íslušenství !iní !ástku ve výši 10 400,- K ,
slovy: Deset tisíc ty!i sta korun eských.
V.
Nejnižší podání se v souladu s ustanovením § 336e odst. 1 o.s. . stanovuje ve výši dvou t etin
výsledné ceny dražených nemovitých v•cí a jejich p íslušenství na !ástku ve výši 6 934,- K , slovy: Šest
tisíc dev•t set t!icet ty!i korun eských.
VI.
Výše dražební jistoty se stanovuje na ástku ve výši 2 000,- K , slovy: Dva tisíce korun
eských.
Dražební jistotu lze zaplatit:
1)
v hotovosti do pokladny soudního exekutora nejpozd•ji 2 hodiny p ed zahájením
dražebního jednání.
2)
p evodem na ú!et exekutora, !. ú!tu 2114915646/2700, vedeného u UniCredit Bank, a.s.
K dražební jistot• zaplacené tímto zp"sobem lze p ihlédnout jen tehdy, bude-li p ed zahájením
dražby ov• eno, že platba byla p ipsána na ú!et exekutora. Platba musí být provedena pod
variabilním symbolem 95412 a specifickým symbolem rodné !íslo nebo I# dražitele.
VII.
Jako dražitel se m"že elektronické dražby ú!astnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražb• se
na portálu www.e-drazby.cz p ihlásí a na ú!et soudního exekutora (nebo v hotovosti) zaplatí dražební
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v !l. V.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje
na portálu www.e-drazby.cz, a to bu$ zm•nou již d íve provedené základní registrace na „Základní údaje“
v sekci „Váš profil“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrovat“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost dokladem o „autentizaci (prokázání totožnosti)“
dražitele pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“),
jehož formulá je umíst•n na portálu www.e-drazby.cz v sekci „Formulá e a vzory“ Právnická osoba
dokládá svou totožnost rovn•ž ú edn• ov• eným výpisem z obchodního rejst íku, který není starší šesti

m•síc . Územn• samosprávné celky jsou povinny dokládat rozhodnutí zastupitelstva o ú!asti v dražb• v
zastoupení jejich zástupcem.
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 ú"edn•
ov•"ena. #ádn• vypln•ný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn•ní jej
podepsat, musí být doru!eny soudnímu exekutorovi n•kterým z níže uvedených zp sob a v p"ípad•, že
p vodn• písemné dokumenty budou doru!ovány elektronicky, 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 jednoho roku.
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.e-drazby.cz na záložce „Soubory autentizace“ v sekci „Váš profil“;
b) zasláním prost"ednictvím ve"ejné datové sít•, a to bu$ na adresu elektronické podatelny
exekutorského ú"adu podatelna@exekutorblazkova.cz anebo do datové schránky soudního
exekutora – ID: miag789
c) zasláním vypln•ného registra!ního formulá"e držitelem poštovní licence;
d) osobn• v sídle soudního exekutora JUDr. Aleny Blažkové, Ph.D., Exekutorský ú"ad Brno-m•sto,
Kone!ného nám•stí 2, Brno. V tomto p"ípad• není nutné ú"ední ov•"ení podpisu na Dokladu o
ov•"ení totožnosti, za p"edpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ov•"ení totožnosti
p"ed soudním exekutorem a prokáže se mu platným ú"edním pr kazem.
VIII.
Na nemovitých v•cech váznou tato práva a závady s nimi spojené: v•cné b"emeno vedení
telekomunika!ní sít• podle !l. III smlouva geom. plánu !. 482-46/2001, z"ízené smlouvou o z"ízení
v•cného b"emene - úplatná !. 993/2002-DRN ze dne 29.03.2004. Hodnota závady byla vy!íslena na
!ástku ve výši 10 000 K!.
Právo spojené s výše uvedenou nemovitou v•cí nebylo soudním exekutorem ur!eno.
IX.
Závady ve smyslu ustanovení § 336a odst. 1 písm. c), a odst. 2, ob!anského soudního "ádu jsou
uvedeny ve VIII. daného usnesení. V•cné b"emeno vedení telekomunika!ní sít• podle !l. III smlouva
geom. Plánu !. 482-46/2001, z"ízené smlouvou o z"ízení v•cného b"emene – úplatná !. 993/2002-DRN
ze dne 29.03.2004 nezanikne. Tato skute!nost vyplývá ze znaleckého posudku, který ú!astníci "ízení
obdrželi. Závada nebyla rozporována.
X.
Vydražitel je oprávn•n p"evzít vydražené nemovité v•ci s p"íslušenstvím dnem následujícím po
vydání usnesení o p"íklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozum•t soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých v•cí s p íslušenstvím, nabylo-li
usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p"íklepu
(§ 336 l odst. 1 a 2 o.s.".).
XI.
Soudní exekutor upozor%uje, že v•"itel, který má proti povinnému pohledávku p"iznanou
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v ustanovení § 274 o.s.". (vymahatelnou pohledávku)
anebo pohledávku zajišt•nou zástavním právem, m že ji do "ízení p"ihlásit nejpozd•ji do zahájení
dražebního jednání. Oprávn•ný a ten, kdo do"ízení p"istoupil jako další oprávn•ný, mohou své pohledávky
p"ihlásit, jen jestliže jim byly p"iznány rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v ustanovení §
274 o.s.". po právní moci usnesení o na"ízení exekuce. V p"ihlášce musí být uvedena výše pohledávky a
jejího p"íslušenství, jejíhož uspokojení se v•"itel povinného domáhá, jinak se k p"ihlášce nep"ihlíží.

K p•ihlášce musí být p•ipojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo pohledávku
zajišt nou zástavním právem, ledaže tyto skute!nosti vyplývají z obsahu spisu. K p•ihláškám, v nichž výše
pohledávky a jejího p•íslušenstvím nebude uvedena, se nep•ihlíží. Opožd né p•ihlášky soudní exekutor
usnesením odmítne. Proti tomuto usnesení není odvolání p•ípustné (§ 336f o.s.•.).
XII.
Soudní exekutor vyzývá oprávn ného a ty, kdo p•istoupili do •ízení jako další oprávn ní, a ostatní
v •itele povinného, kte•í požadují uspokojení svých pohledávek p•i rozvrhu podstaty (ustanovení § 336f
ob!anského soudního •ádu), aby soudnímu exekutorovi sd lili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a
upozor"uje je, že nepožádají-li o zaplacení p•ed zahájením dražebního jednání, m#že vydražitel dluh
povinného v#!i nim p•evzít (ustanovení § 336g o.s.•.).
XIII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep•ipouští dražbu (§ 267 ob!anského
soudního •ádu), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu exekutorovi
nejpozd ji p•ed zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude p•i provedení exekuce
p•ihlíženo.
XIV.
Soudní exekutor upozor"uje osoby, které mají k nemovitým v cem p•edkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražb jako vydražitelé. Ud lením p•íklepu p•edkupní právo zaniká.
Hodlá-li n kdo uplatnit p•i dražb své p•edkupní právo, musí je u soudního exekutora prokázat
nejpozd ji p•ed zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ješt p•ed zahájením vlastní dražby
rozhodne usnesením, zda p•edkupní právo je prokázáno (toto rozhodnutí bude zve•ejn no p•i zahájení
dražby v elektronickém systému dražby). Proti tomuto usnesení není odvolání p•ípustné.
XV.
Vyjma dražitel# s prokázaným p•edkupním právem nebo výhradou zp tné koup (dále jen dražitelé
s p•edkupním právem nebo výhradou zp tné koup ), jejichž p•edkupní právo nebo právo zp tné koup
bylo prokázáno do zahájení prvního dražebního jednání, nemohou dražitelé !init v elektronické dražb
stejná podání. Další podání musí být vždy vyšší, než p•edchozí u!in né podání. Nejnižší možný p•íhoz se
ur!uje !ástkou 1.000,- K!. U elektronického systému dražeb se p•edpokládá, že dokáže p•esn rozlišit
!asovou následnost p•íhoz# a pozd jší p•íhoz ve stejné výši dražitele bez p•edkupního práva nep•ipustí.
U!iní-li stejné podání dražitelé s p•edkupním právem nebo výhradou zp tné koup a dražba již nebude
pokra!ovat dalším p•íhozem, bude p•íklep ud len tomu, kdo z vydražitel# s p•edkupním právem nebo
výhradou zp tné koup u!inil podání !i dorovnal podání jako první. Dorovná-li však spoluvlastník
p•edm tu dražby jako vydražitel s p•edkupním právem dražitele s jinak vzniklým p•edkupním právem
nebo výhradou zp tné koup (a dražba již nebude pokra!ovat dalším p•íhozem), náleží p•íklep
spoluvlastníkovi (§ 338 odst.3 o.s.•.). Dorovná-li dražitel s p•edkupním právem nebo výhradou zp tné
koup podání dražitele bez p•edkupního práva (a dražba již nebude pokra!ovat dalším p•íhozem), je
p•íklep ud len dražiteli s p•edkupním právem nebo výhradou zp tné koup .
XVI.
Po skon!ení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.e-drazby.cz zve•ejn na
osoba, která u!inila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání, a to takovým zp#sobem, aby osobu, která
nejvyšší podání u!inila, nebylo možno identifikovat. Od okamžiku tohoto zve•ejn ní, b ží osobám, které
mají právo vznést námitky proti ud lení p•íklepu lh#ta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti
ud lení p•íklepu. V p•ípad , že budou podány námitky proti ud lení p•íklepu, rozhodne soudní exekutor o
t chto námitkách usnesením, které zve•ejní v systému elektronické dražby. V p•ípad , že budou námitky
shledány d#vodnými, pokra!uje dražba vyvoláním p•edposledního podání – toto vyvolání bude provedeno
v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zárove" bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a
dokdy je možno !init další podání.

XVII.
Usnesení o p•íklepu se v elektronické podob• zve ejní v systému elektronické dražby na portálu
www.e-drazby.cz na detailu dražby na záložce „Dokumenty“ a doru!í osobám dle § 336k odst. 1 o.s. .
Pou•ení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dn" ode dne jeho doru!ení ke
Krajskému soudu v Brn• prost ednictvím soudního exekutora JUDr. Aleny Blažkové,
Ph.D., se sídlem Exekutorského ú adu Brno-m•sto, Kone!ného nám•stí 2, ve trojím
vyhotovení.
Odvolání jen proti výrok" uvedeným v bod• I., II., VI., VII., IX. - XVI. není p ípustné.

Jako dražitel se m"že jednání zú!astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu
(§ 336e odst. 2).
Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zam•stnanci soud", zam•stnanci Exekutorského ú adu
Brno-m•sto, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 ob!anského soudního ádu
a ti, jimž v nabytí brání zvláštní p edpis.
Vydražitel, který nezaplatí podání ve lh"t• stanovení v usnesení o p íklepu, která po!íná dnem
právní moci p íklepu a nesmí být delší než dva m•síce, eventuáln• ani v dodate!né lh"t•, kterou mu ur!í
soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden m•síc, je povinen nahradit náklady, které soudnímu
exekutorovi a ú!astník"m vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že
nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li p i dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na
nejvyšším podání. Na tyto závazky se zapo!ítá jistota složená vydražitelem (§ 336 m odst. 2, § 336n odst. 1
o.s. .).
Jestliže odvolací soud usnesení o p íklepu zm•ní, takže se p íklep neud•luje, vydražitel, který se
nestal vlastníkem vydražené nemovité v•ci, je povinen ji vrátit povinnému, vydat mu užitky a nahradit
škodu, kterou mu zp"sobil p i hospoda ení s nemovitými v•cmi a jejím p íslušenstvím.
Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 69 zákona !.
120/2001 Sb.
V Brn• dne 4.2.2019
JUDr. Alena Blažková, Ph. D.
soudní exekutor
Vy izuje: Mgr. Martin Bureš
Doru!uje se:

a) oprávn•nému, t•m, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn•ní, povinnému, manželu povinného,
osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitým v•cem p edkupní právo, v•cné právo nebo nájemní
právo, a osobám, které již p ihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajišt•né zástavním
právem za povinným a p íslušnými listinami je prokázaly,
b) finan!nímu ú adu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu je nemovitá v•c a v jejichž obvodu má
povinný své bydlišt• (sídlo, místo podnikání),
c) 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,
d) p íslušnému katastrálnímu ú adu,
e) obecnímu ú adu obce s rozší enou p"sobností, v jehož obvodu je nemovitá v•c.

Dle § 28c odst. 1 vyhlášky MS !. 37/1992 Sb., o jednacím ádu pro okresní a krajské soudy, Vede-li se ve v•ci elektronický spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy
rozhodnutí a jiné písemnosti soudu prost ednictvím provozovatele poštovních služeb, p edá je soud v elektronické podob• tomuto provozovateli, který v souladu s uzav enou
smlouvou vyhotoví jejich listinnou podobu a doru!í je; autorizovanou konverzi p itom provozovatel poštovních služeb neprovádí. P edávání a vyhotovování se provádí
automatizovaným zp"sobem,Digitálně
který vylu!uje
podepsallidský
JUDr. zásah
Alena nad míru nezbytn• nutnou.
Blažková,
Dle § 17b odst. 3 kancelá ského
ádu Ph.D.
(Stavovský p edpis Exekutorské komory #eské republiky) ve spojení § 48 odst. 4 ob!anského soudního ádu pou!ujeme ú!astníky ízení
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZtakto: K písemné žádosti ú!astníka,
kterému Alena
byl listinný
stejnopis podle odst. 1 § 17b kancelá ského ádu doru!en, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
66240697,O=JUDr.
Blažková\,
[IČ 66240697],OU=1,CN=JUDr.
uvedenou v žádosti písemnostPh.D.
vyhotovená
v elektronické podob• a podepsaná podle § 16a nebo se p edá ú!astníkovi v sídle ú adu na technickém nosi!i dat.

JUDr. Alena
Blažková,
Ph.D.
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