
Exekutorský úřad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Letňany 
S o u d n í  e x e k u t o r  M g r .  O n d ř e j  S v o b o d a  
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Číslo jednací: 184  EX 1346/17-48 
U S N E S E N Í  

 
Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 
18 - Letňany, z pověření k vedení exekuce, které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26.4.2017 pod č.j. 54 
EXE 2574/2017-9, podle exekučního titulu - notářský zápis č.j. NZ 455/2015, N 542/2015, který vydal Ivana 
Tomsová, notářka v Kladně dne 25.06.2015 a který se stal pravomocným dne 25.06.2015 a vykonatelným 
dne 01.01.2016, k návrhu  
oprávněného: FRANTIŠEK HÁJEK, Ukrajinská 2581, 27201, Kladno, r.č.500305/018, IČ 13292722 
proti povinnému: LUMINES TEMPLE - nemovitosti, s.r.o., K Netlukám 1472/2, 10400, Praha, IČ 
27314791  
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  ........................................... 4 965 000,00 Kč s příslušenstvím 

rozhodl na základě § 52 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)  

 

t a k t o: 
 

K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 184 EX 1346/17-18, 
který nabyl právní moci dnem 27.05.2017, se nařizuje v pořadí 1. dražební jednání a k jeho provedení se vydává tato: 
 

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
 

V souladu s ustanovením § 336b Občanského soudního řádu se nařizuje dražební jednání za účelem provedení dražby 
nemovitých věcí povinného a k tomu se stanoví:  

a) Termín a místo dražby:  

Dražební jednání bude zahájeno dne 06.09.2017 v 08:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 9 na adrese 
Beranových 130, Praha - Letňany 

b) Předmět dražby:  

 Draženy budou následující nemovité věci povinného:  

 A) Nemovité věci zapsané na LV:  

  

   
 B) Nemovité věci zapsané na LV:  

  

  



c) Výsledná cena:  

 Výsledná cena dražených nemovitých věcí činí 28.183.000,- Kč.  
 
d) Nejnižší podání:  
 
 Nejnižší podání se stanoví na částku 18.788.667,- Kč.  
 
e) Dražební jistota:   
  

Dražební jistota se stanovuje na částku 14.000.000,- Kč. Jistotu lze složit pouze na účet soudního exekutora č. 
107-6599420227/0100, vedený u peněžního ústavu Komerční banka a.s. pod variabilním symbolem 134617 a 
specifickým symbolem, kterým je rodné číslo fyzické osoby – účastníka dražby (dražitele) nebo IČO právnické 
osoby - dražitele. Platba převodním příkazem musí být na účet soudního exekutora připsána nejpozději tři 
pracovní dny před zahájením dražby. V opačném případě bude k platbě na účet soudního exekutora přihlédnuto 
jen, bude-li hodnověrným způsobem před zahájením dražebního jednání prokázáno, že platba na účet soudního 
exekutora také došla. 

 
f) Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě 

nezaniknou:  

  
 

  
 
 



  
 

  
 

   
 
 
g) Předpoklady, za kterých vydražitel může převzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane jejím 

vlastníkem:  
 

1) Vydražitel / Předražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po 
doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. (15 dnů ode dne 
zveřejnění rozhodnutí o příklepu); byl-li však podán návrh na předražek, nemovitost s příslušenstvím lze převzít 
dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno rozhodnutí o předražku. 
 
2) Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni 
vydání rozhodnutí o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím, zaplatil-li předražek, a 
to ke dni vydání rozhodnutí o předražku.  



h) Termín prokázání práva nepřipouštějícího dražbu (vylučovací žaloby):  
 Každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 OSŘ), tímto soudní exekutor vyzývá, aby toto právo 

uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi do zahájení dražby, jinak k jeho 
právu  nebude při provedení exekuce přihlíženo. 

 
i) Uplatnění nájemního práva nebo věcného břemene nezapsaného v katastru nemovitostí:  

Každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není 
uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, tímto soudní 
exekutor vyzývá, aby takové právo exekutorovi oznámil a doložil ho listinami nejpozději do zahájení dražby, 
jinak takové právo zanikne příklepem. 

 
 
j)  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, přihlásí-li je nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce 
uvedou:  

a) Výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá 
b) Vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby 
c) Údaj o tom, do které skupiny pohledávek (337c o.s.ř.) pohledávka patří  
d) Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky 
a prokáží-li je příslušnými listinami (v originále nebo úředně ověřené kopii).  

Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor odmítne usnesením, proti němuž není odvolání přípustné 
(§336f odst. 4 o.s.ř.)  
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.  
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po 
jejím doručení exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. 

 
k)  Oprávněný, ti, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, jakož i ostatní věřitelé povinného, mohou popřít 

přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne 
zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo 
nařízeno jednání. K námitkám a žádostem o jednání učiněným později se nepřihlíží. 

  
l)  Termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního 

práva k vydražené nemovitosti:  
 Doplacení nejvyššího podání úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovitosti se nepřipouští.  
 
m)  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 do zahájení dražby.  

 
 

O d ů v o d n ě n í 

Podepsaný soudní exekutor, z pověření k vedení exekuce ze dne 26.4.2017, č.j. 54 EXE 2574/2017-9, které vydal 
Obvodní soud pro Prahu 10, rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitého majetku povinného a za tím účelem 
vydal dne 11.05.2017 exekuční příkaz č.j. 184 EX 1346/17 - 18. Exekuční příkaz nabyl právní moci dnem 27.05.2017. 
Účinky doložky provedení exekuce nastaly dne 27.6.2017. Výslednou cenu nemovitostí a jejich příslušenství, jakož i 
nájemní práva a věcná břemena, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudní exekutor určil na základě posudku znalce 
usnesením č.j 184 EX 1346/17-41, které nabylo právní moci dnem 03.08.2017. K realizaci dražby soudní exekutor 
nařídil v souladu s ust. § 336o o.s.ř. dražební jednání, jak je uvedeno v tomto usnesení. 

 
P o u č e n í :    
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.)  
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha 9, Soudního 
exekutora Mgr. Ondřeje Svobody, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí 
věci brání zvláštní předpis.  
Jako dražitel se může dražby účastnit pouze osoba, která provedla předepsanou registraci dle dražebních podmínek 
dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz, v registračním formuláři uvedla jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště 
a minimálně datum narození a zaplatila dražební jistotu.  
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za 
právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.ř., které 
své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně 



ověřena (§ 336h odst. 1,2). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestovním pasem, 
existence právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající 
právní subjektivitu právnické osoby. 
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodatečně určené lhůtě nejvyšší podání, je povinen vrátit nemovitosti povinnému a 
nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, 
která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li  při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, 
rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem. Nepostačuje-li k úhradě závazků 
složená jistota, podá soudní exekutor k vymožení potřebných částek návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 
proti takovému vydražiteli.  

Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny 
vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Provozovatel poštovních 
služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. K písemné žádosti účastníka, kterému byl 
listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle 
úřadu na technickém nosiči dat (§ 17 kancelářského řádu).   
Usnesení se doručuje do vlastních rukou oprávněnému a těm kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění (Sp. Zn. 
oprávněného: ), povinnému, manželu povinného je – li nemovitost v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi 
známo, že mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své 
vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním  právem  za povinným a příslušnými listinami je 
prokázaly. 
Usnesení se dále doručuje finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovitosti a v jejichž obvodu 
má povinný bydliště (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exekučním příkazem, pokud jim nebyl dříve doručen, těm, 
kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění, 
příslušnému katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu jsou nemovitosti. 
Dražební vyhláška se v den jejího vydání vyvěsí na úřední desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní  úřad,  v  
jehož obvodu jsou nemovitosti,  aby  vyhlášku  nebo  její  podstatný  obsah uveřejnil způsobem  v  místě  obvyklým,  a  
příslušný  katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce. 
 
 

„Otisk úředního razítka“ 
 
V Praze dne 4.8.2017 Soudní exekutor 
 
 

Mgr. Ondřej Svoboda v.r. 
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