
Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any
S o u d n í  e x e k u t o r  M g r .  O n d e j  S v o b o d a
tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

íslo jednací: 184  EX 1346/17-110 

U S N E S E N Í  

Soudní exekutor Mgr. Ond ej Svoboda, Exekutorský ú ad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 
18 - Let any, z pov ení k vedení exekuce, které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26.4.2017 pod .j. 54 
EXE 2574/2017-9, podle exeku ního titulu - notá ský zápis .j. NZ 455/2015, N 542/2015, který vydal Ivana 
Tomsová, notá ka v Kladn  dne 25.06.2015 a který se stal pravomocným dne 25.06.2015 a vykonatelným 
dne 01.01.2016, k návrhu  
oprávn ného: FRANTIŠEK HÁJEK, Ukrajinská 2581, 27201, Kladno, r. .500305/018, I  13292722, 
zast. Mgr. PETR HÁJEK, Michalská 39/4, 41201, Litom ice 
proti povinnému: LUMINES TEMPLE - nemovitosti, s.r.o., K Netlukám 1472/2, 10400, Praha, I
27314791
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve výši  ........................................... 4 965 000,00 K  s p íslušenstvím 

rozhodl na základ  § 52 zákona . 120/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  (exeku ní ád)

t a k t o: 

K prodeji nemovitých v cí povinného postižených exeku ním p íkazem soudního exekutora íslo 184 EX 1346/17-18, 
který nabyl právní moci dnem 27.05.2017 se na izuje v po adí 1. elektronická dražba a k jejímu provedení se vydává 
tato: 

VE EJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
(O ELEKTRONICKÉ DRAŽB )

V souladu s ustanovením § 336o Ob anského soudního ádu se na izuje elektronická dražba nemovitostí povinného a 
k tomu se stanoví:  

a) Zp sob elektronické dražby: 

Dražba bude provedena prost ednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz

b) Zahájení dražby:  

Elektronická dražba bude zahájena dne 27.12.2017 v 10:00 hod. (od této chvíle mohou dražitelé init podání).

c) Ukon ení dražby: 
Elektronická dražba bude skon ena nejd íve dne 27.12.2017 v 11:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 
iní podání (§336i odst. 4 o.s. .); Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení 

dražby u in no podání, posunuje se okamžik skon ení dražby na okamžik po uplynutí p ti minut od posledního 
in ného podání, nebude-li u in no další podání. V takovém p ípad  se okamžik skon ení dražby op t posunuje 

o p t minut, dokud dražitelé iní podání.  
Podání se považuje 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.  

d) Ozna ení nemovitých v cí a jejich p íslušenství, které budou draženy:  

Draženy budou následující nemovité v ci povinného zapsané na listu vlastnictví:  

íslušenství: P ípojky inženýrských sítí v rozsahu voda z adu, kanalizace do adu, elektro, dálkové vytáp ní, 

telefon 



Tyto nemovité v ci s p íslušenstvím a sou ástmi tvo í jeden funk ní celek a budou draženy spole  jako jeden 
komplex. 

e) Výsledná cena dražených nemovitých v cí a jejich p íslušenství ur ená usnesením soudního exekutora .j. 184
EX 1346/17-41 iní ástku: 12.287.000,- K .

f) Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny dražených nemovitých v cí a jejich p íslušenství, 
práv a jiných majetkových hodnot, tj. na ástku: 8.191.334,- K

g) Výše jistoty se ur uje na ástku 2.500.000,- K . Zájemci o koupi dražených nemovitých v cí jsou povinni složit 
jistotu:  

1. V hotovosti nejpozd ji i pracovní dny p ed zahájením dražby (viz bod b)) do pokladny exekutorského 
adu nebo  

2. Na ú et soudního exekutora . 107-6599420227/0100, vedený u pen žního ústavu Komer ní banka a.s.
pod variabilním symbolem 134617 a specifickým symbolem, kterým je rodné íslo fyzické osoby – ú astníka 
dražby (dražitele) nebo I O právnické osoby - dražitele. Platba p evodním p íkazem musí být na ú et soudního 
exekutora p ipsána nejpozd ji t i pracovní dny p ed zahájením dražby. V opa ném p ípad  bude k platb  na 

et soudního exekutora p ihlédnuto jen, bude-li hodnov rným zp sobem p ed zahájením dražebního jednání 
prokázáno, že platba na ú et soudního exekutora také došla.  

h) V cná b emena, vým nky, nájemní, pachtovní i p edkupní práva, která prodejem nemovitých v cí v dražb
nezaniknou: 

i) Zp sob registrace dražitel :

Dražby se m že ú astnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (písm. g) a je Ú astníkem dražby probíhající na 
portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost. Dražit nesmí soudci, zam stnanci soud , povinný, 
manžel povinného, soudní exekutor a zam stnanci soudního exekutora a ti, jimž v nabytí dražené v ci brání zvláštní 

edpis. Další dražby se též nem že ú astnit vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání.  

astníkem dražby se m že stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na dražebním 
portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registra ního formulá e umíst ného 
www.drazby-exekutori.cz/registrace zp sobem tam uvedeným provozovateli dražebního portálu. Ú astník je povinen 
vyplnit v registra ním formulá i všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožn no registraci dokon it. Ú astník je 



povinen v registra ním formulá i uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením 
pravdivých informací zp sobí. V p ípad , že po provedení registrace dojde k jakékoli zm  v údajích uvedených v 
registra ním formulá i, je ú astník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního 
portálu zajistí, aby byl registra ní formulá  v elektronické podob  uložen v uživatelském ú tu ú astníka a p ístupný 
všem uživatel m k jejichž dražbám se ú astník p ihlásí. Ú astník je povinen si p i registraci zvolit uživatelské jméno, 
pod kterým se bude elektronických dražeb ú astnit pod statusem ú astníka i dražitele. Uživatel je povinen zdržet se 
užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých i vulgárních ozna ení, v opa ném p ípad  je administrátor oprávn n podle 
svého uvážení bu  registraci uživatele a jeho ú et bez náhrady zrušit anebo zm nit jeho uživatelské jméno.  

Pro fyzickou osobu,  která  má  v  úmyslu  se  dražby  ú astnit  jako  dražitel  a  draženou  v c  nabýt  do  svého  výlu ného
vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registra ní formulá  ozna ený „FYZICKÁ OSOBA“ a tento opat it svým 
podpisem a doru it jedním z níže uvedených zp sob  provozovateli dražebního portálu.  
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby ú astnit jako spole ní dražitelé a nabýt draženou v c do podílového 
spoluvlastnictví, jsou povinni vyplnit registra ní formulá  ozna ený „SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL“ v n mž uvedou 
zejména, v jakém pom ru jim má být ud len p íklep a který ze spole ných dražitel  je oprávn n i jménem ostatních 
dražitel init podání a tento všichni opat it svými podpisy a doru it jedním z níže uvedených zp sob  provozovateli 
dražebního portálu.  
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby ú astnit jako spole ní dražitelé - manželé a draženou v c nabýt do 
spole ného jm ní manžel , jsou povinni vyplnit registra ní formulá  ozna ený „SPOLE NÉ JM NÍ MANŽEL “, v 

mž uvedou, který z manžel  bude jménem manžel init podání a tento oba opat it svým podpisem a doru it
provozovateli dražebního portálu.  
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby ú astnit a draženou v c nabýt do svého výlu ného vlastnictví,
platí, že je povinna prost ednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávn na za právnickou 
osobou jednat, vyplnit formulá  ozna ený „PRÁVNICKÁ OSOBA“, v n mž osoba, která formulá  vypl uje, ozna í, z 
jakého titulu vyplývá její oprávn ní jednat za právnickou osobou a tento opat it svým podpisem a spolu s ov eným 
aktuálním výpisem z obchodního rejst íku doru it jedním z níže uvedených zp sob  provozovateli dražebního portálu.  
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby ú astnit jako spole ný dražitel s jiným dražitelem, platí p im en

edchozí ustanovení.  
Pro ú astníka, který má v úmyslu se zú astnit dražby a sv í mu edkupní právo k dražené nemovitosti, je povinen 
tuto skute nost prokázat zp sobem stanoveným níže. Za prokázání p edkupního práva, nelze-li tuto skute nost zjistit ze 
spisu soudního exekutora, se považuje zejména doru ení aktuálního výpisu listu vlastnictví, i originálu nebo ú edn
ov ené kopie smlouvy, z níž p edkupní právo vyplývá.  

astník, aby se mohl ú astnit dražby, doru í vypln ný registra ní formulá  provozovateli dražebního portálu jedním z 
následujících zp sob :
a) Registra ní formulá  vytiskne, vlastnoru  podepíše, nechá sv j podpis na formulá i ú edn  ov it a v této form  ho 
odešle v listinné podob  provozovateli dražebního portálu.  
b) Registra ní formulá  vytiskne, vlastnoru  podepíše, nechá sv j podpis na formulá i ú edn  ov it a nechá listinu 

evést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podob  ho doru í provozovateli dražebního portálu na 
jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
c) Registra ní formulá  p evede do formátu .pdf, dokument opat í svým zaru eným elektronickým podpisem a v této 
form  ho doru í provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu spravce@e-aukce.com.  
d) Registra ní formulá  p evede do formátu .pdf, dokument opat í svým zaru eným elektronickým podpisem a v této 
form  ho doru í, je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti. 
e) Registra ní formulá  osobn  podepíše p ed uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se ú astnit a sou asn  mu prokáže 
svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol p edá uživateli, který ho doru í do datové schránky provozovatele 
portálu p evedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.   

j) Zp sob informování o postupu p i dražb  a odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup 
zve ejn n:  

Zp sob dražby, zp sob registrace dražitel  i ve ejnosti a postup p i dražb  je zve ejn n na internetové adrese:  

http://www.drazby-exekutori.cz/napoveda.aspx  

k) Adresa internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde m že ve ejnost dražbu sledovat:  

www.drazby-exekutori.cz   

Každý je oprávn n dražbu sledovat, aniž by se jí p ímo zú astnil. Za tím ú elem však musí provést registraci na 
dražebním portálu.  



l) Termín, do kterého vydražitel musí sd lit, zda bude nejvyšší podání platit úv rem se z ízením zástavního 
práva k vydražené nemovitosti:  
Doplacení nejvyššího podání úv rem se z ízením zástavního práva k vydražené nemovitosti se nep ipouští.  

m) Termín prokázání práva nep ipoušt jícího dražbu (vylu ovací žaloby):  
Každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§ 267 OS ), tímto soudní exekutor vyzývá, aby toto právo uplatnil u 
soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozd ji t i pracovní dny ed zahájením 
dražby, jinak k jeho právu  nebude p i provedení exekuce p ihlíženo. 

n) Uplatn ní nájemního práva nebo v cného b emene nezapsaného v katastru nemovitostí:  
Každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo v cné b emeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není 
uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávn ného z v cného b emene bydlení, tímto soudní 
exekutor vyzývá, aby takové právo exekutorovi oznámil a doložil ho listinami nejpozd ji t i pracovní dny ed 
zahájením dražby, jinak takové právo zanikne p íklepem.

o) Termín uplatn ní p edkupního práva a zp sob sd lení rozhodnutí, zda je p edkupní právo prokázáno:  

Soudní exekutor upozor uje 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 

kdo uplatnit p i dražb  své p edkupní právo, musí je prokázat nejpozd ji i pracovní dny p ed zahájením dražby. 
Soudní exekutor p ed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je p edkupní právo prokázáno a toto 
rozhodnutí zve ejní na své ú ední desce, k níž je zajišt n p ístup prost ednictvím ve ejné datové sít  a zárove  ho 
zve ejní v systému elektronické dražby.  

p) Zp sob ur ení vydražitele a zve ejn ní rozhodnutí o p íklepu:
íklep bude u in n tomu dražiteli, který u iní nejvyšší podání. Dražiteli s p edkupním právem bude ud len p íklep v 
ípad , že u iní shodné nebo vyšší nejvyšší podání. U iní-li shodné nejvyšší podání více dražitel  s p edkupním 

právem, bude ud len p íklep tomu dražiteli s p edkupním právem, který u inil své nejvyšší podání nejd íve (336o odst. 
3 o.s. .).
Usnesení o p íklepu bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v § 336k 
o.s. . a sou asn  bude zve ejn no na ú ední desce soudního exekutora, k níž je zajišt n p ístup prost ednictvím ve ejné 
datové sít  a zárove  v systému elektronické dražby.  

q) Termín p ihlášení pohledávek:

i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného 
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které 
byla na ízena exekuce, p ihlásí-li je nejpozd ji do t í pracovních dn  p ed zahájením dražby, jestliže v p ihlášce 
uvedou:  

a) Výši pohledávky a jejího p íslušenství, jejíhož uspokojení se v itel povinného domáhá 
b) Vy íslení pohledávky ke dni konání dražby 
c) Údaj o tom, do které skupiny pohledávek (337c o.s. .) pohledávka pat í
d) Skute nosti významné pro po adí pohledávky 

a prokáží-li je p íslušnými listinami (v originále nebo ú edn  ov ené kopii).  

Opožd né nebo neúplné p ihlášky soudní exekutor odmítne usnesením, proti n muž není odvolání p ípustné 
(§336f odst. 4 o.s. .)

itel je povinen bezodkladn  oznámit soudnímu exekutorovi zm ny týkající se p ihlášky, ke kterým došlo po jejím 
doru ení exekutorovi. P i neoznámení v itel odpovídá za škodu tím zp sobenou.  

r) Oprávn ný, ti, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, jakož i ostatní v itelé povinného, mohou pop ít 
ihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne 

zve ejn ní oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže lh  žádat, aby k rozvržení rozd lované podstaty bylo na ízeno 
jednání. K námitkám a žádostem o jednání u in ným pozd ji se nep ihlíží.  

s) Osoby, které mají k draženým nemovitostem p edkupní právo, tímto soudní exekutor upozor uje, že toto své 
právo mohou uplatnit jen v dražb  jako dražitelé a dále, že ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká.  

t) P edpoklady, za kterých vydražitel m že p evzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane jejím 
vlastníkem:  



1) Vydražitel / P edražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost s p íslušenstvím dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí lh ty podle § 336ja odst. 1 o.s. . (15 dn  ode dne zve ejn ní rozhodnutí o 

íklepu); byl-li však podán návrh na p edražek, nemovitost s p íslušenstvím lze p evzít dnem následujícím po dni, kdy 
bylo p edražiteli doru eno rozhodnutí o p edražku. 

2) Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání 
rozhodnutí o p íklepu. P edražitel se stává vlastníkem nemovitosti s p íslušenstvím, zaplatil-li p edražek, a to ke dni 
vydání rozhodnutí o p edražku.  

O d  v o d n  n í 

Podepsaný soudní exekutor, z pov ení k vedení exekuce ze dne 26.4.2017, .j. 54 EXE 2574/2017-9, které vydal 
Obvodní soud pro Prahu 10, rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitého majetku povinného a za tím ú elem 
vydal dne 11.05.2017 exeku ní p íkaz .j. 184 EX 1346/17 - 18. Exeku ní p íkaz nabyl právní moci dnem 27.05.2017. 

inky doložky provedení exekuce nastaly dne 27.6.2017. Výslednou cenu nemovitostí a jejich p íslušenství, jakož i 
nájemní práva a v cná b emena, která prodejem v dražb  nezaniknou, soudní exekutor ur il na základ  posudku znalce 
usnesením .j 184 EX 1346/17-41, které nabylo právní moci dnem 03.08.2017. K realizaci dražby soudní exekutor 
na ídil v souladu s ust. § 336o o.s. . dražební jednání na 06.09.2017 od 08:00 hod. Následn  však bylo provedení 
exekuce odloženo na návrh ú astník ízení. Vzhledem k tomu, že ú inky odkladu exekuce již pominuly, soudní 
exekutor na ídil dražbu, jak je uvedeno v tomto usnesení. 

P o u  e n í :
Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§ 336c odst. 5 o.s. .)  
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , zam stnanci Exekutorského ú adu Praha 9, Soudního 
exekutora Mgr. Ond eje Svobody, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí 

ci brání zvláštní p edpis.  
Jako dražitel se m že dražby ú astnit pouze osoba, která provedla p edepsanou registraci dle dražebních podmínek 
dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz, v registra ním formulá i uvedla jméno, p íjmení, adresu trvalého bydlišt
a minimáln  datum narození a zaplatila dražební jistotu.  
Fyzická osoba m že dražit jen osobn  nebo prost ednictvím zástupce, jehož plná moc byla ú edn  ov ena. Za 
právnickou osobu, obec, vyšší územn  samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s. ., které 
své oprávn ní musí prokázat listinou, jež byla ú edn  ov ena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla ú edn
ov ena (§ 336h odst. 1,2). Totožnost fyzické osoby bude prokázána ob anským pr kazem nebo cestovním pasem, 
existence právnických osob výpisem z obchodního rejst íku nebo jinou zákonem stanovenou ú ední listinou, dokládající 
právní subjektivitu právnické osoby. 
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodate  ur ené lh  nejvyšší podání, je povinen vrátit nemovitosti povinnému a 
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. Neposta uje-li k úhrad  závazk
složená jistota, podá soudní exekutor k vymožení pot ebných ástek návrh na na ízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 
proti takovému vydražiteli.  

Dražitelé se upozor ují, že po p edchozí telefonické i osobní domluv  mohou v pracovní 
dob  exekutorského ú adu jednu hodinu p ed plánovaným koncem elektronické dražby 
(nej asn jším možným okamžik skon ení dražby) až do skon ení elektronické dražby, využít 
k in ní podání v elektronické dražb  po íta  exekutorského ú adu k in ní podání v 
elektronické dražb .

Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za sou innosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opat eny 
vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Provozovatel poštovních 
služeb m že opat it takový stejnopis ídícími znaky pro vyhotovování. K písemné žádosti ú astníka, kterému byl 
listinný stejnopis doru en, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v elektronické podob  a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se p edá ú astníkovi v sídle 

adu na technickém nosi i dat (§ 17 kancelá ského ádu).   

Usnesení se doru uje do vlastních rukou oprávn nému a t m kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní (Sp. Zn. 
oprávn ného: ), povinnému, manželu povinného je – li nemovitost v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi 
známo, že mají k nemovitostem 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. 
Usnesení se dále doru uje finan nímu ú adu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu jsou nemovitosti a v jejichž obvodu 
má povinný bydlišt  (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exeku ním p íkazem, pokud jim nebyl d íve doru en, t m,
kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a zdravotní pojišt ní, 

íslušnému katastrálnímu ú adu, obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož obvodu jsou nemovitosti. 
Dražební vyhláška se v den jejího vydání vyv sí na ú ední desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní  ú ad,  v  
jehož obvodu jsou nemovitosti,  aby  vyhlášku  nebo  její  podstatný  obsah uve ejnil zp sobem  v  míst   obvyklým,  a  

íslušný  katastrální ú ad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uve ejnil na své ú ední desce. 

„Otisk ú edního razítka“ 

V Praze dne 9.11.2017 Soudní exekutor
Vy izuje: Mgr. Ond ej Svoboda Mgr. Ond ej Svoboda v.r.



Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any
S o u d n í  e x e k u t o r  M g r .  O n d e j  S v o b o d a
tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

íslo jednací: 184  EX 1346/17-111 

U S N E S E N Í  

Soudní exekutor Mgr. Ond ej Svoboda, Exekutorský ú ad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha 
18 - Let any, z pov ení k vedení exekuce, které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 26.4.2017 pod .j. 54 
EXE 2574/2017-9, podle exeku ního titulu - notá ský zápis .j. NZ 455/2015, N 542/2015, který vydal Ivana 
Tomsová, notá ka v Kladn  dne 25.06.2015 a který se stal pravomocným dne 25.06.2015 a vykonatelným 
dne 01.01.2016, k návrhu  
oprávn ného: FRANTIŠEK HÁJEK, Ukrajinská 2581, 27201, Kladno, r. .500305/018, I  13292722, 
zast. Mgr. PETR HÁJEK, Michalská 39/4, 41201, Litom ice 
proti povinnému: LUMINES TEMPLE - nemovitosti, s.r.o., K Netlukám 1472/2, 10400, Praha, I
27314791
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve výši  ........................................... 4 965 000,00 K  s p íslušenstvím 

rozhodl na základ  § 52 zákona . 120/2001 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  (exeku ní ád)

t a k t o: 

K prodeji nemovitých v cí povinného postižených exeku ním p íkazem soudního exekutora íslo 184 EX 1346/17-18, 
který nabyl právní moci dnem 27.05.2017 se na izuje v po adí 1. elektronická dražba a k jejímu provedení se vydává 
tato: 

VE EJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
(O ELEKTRONICKÉ DRAŽB )

V souladu s ustanovením § 336o Ob anského soudního ádu se na izuje elektronická dražba nemovitostí povinného a 
k tomu se stanoví:  

a) Zp sob elektronické dražby: 

Dražba bude provedena prost ednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz

b) Zahájení dražby:  

Elektronická dražba bude zahájena dne 27.12.2017 v 10:00 hod. (od této chvíle mohou dražitelé init podání).

c) Ukon ení dražby: 
Elektronická dražba bude skon ena nejd íve dne 27.12.2017 v 11:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 
iní podání (§336i odst. 4 o.s. .); Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení 

dražby u in no podání, posunuje se okamžik skon ení dražby na okamžik po uplynutí p ti minut od posledního 
in ného podání, nebude-li u in no další podání. V takovém p ípad  se okamžik skon ení dražby op t posunuje 

o p t minut, dokud dražitelé iní podání.  
Podání se považuje 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.  

d) Ozna ení nemovitých v cí a jejich p íslušenství, které budou draženy:  

Draženy budou následující nemovité v ci povinného zapsané na listu vlastnictví:  

íslušenství: P ípojky inženýrských sítí v rozsahu voda z adu, kanalizace do adu, elektro, dálkové vytáp ní, 

telefon 



Tyto nemovité v ci s p íslušenstvím a sou ástmi tvo í jeden funk ní celek a budou draženy spole  jako jeden 
komplex. 

e) Výsledná cena dražených nemovitých v cí a jejich p íslušenství ur ená usnesením soudního exekutora .j. 184
EX 1346/17-41 iní ástku: 9.196.000,- K .

f) Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny dražených nemovitých v cí a jejich p íslušenství, 
práv a jiných majetkových hodnot, tj. na ástku: 6.130.667,- K

g) Výše jistoty se ur uje na ástku 2.000.000,- K . Zájemci o koupi dražených nemovitých v cí jsou povinni složit 
jistotu:  

1. V hotovosti nejpozd ji i pracovní dny p ed zahájením dražby (viz bod b)) do pokladny exekutorského 
adu nebo  

2. Na ú et soudního exekutora . 107-6599420227/0100, vedený u pen žního ústavu Komer ní banka a.s.
pod variabilním symbolem 134617 a specifickým symbolem, kterým je rodné íslo fyzické osoby – ú astníka 
dražby (dražitele) nebo I O právnické osoby - dražitele. Platba p evodním p íkazem musí být na ú et soudního 
exekutora p ipsána nejpozd ji t i pracovní dny p ed zahájením dražby. V opa ném p ípad  bude k platb  na 

et soudního exekutora p ihlédnuto jen, bude-li hodnov rným zp sobem p ed zahájením dražebního jednání 
prokázáno, že platba na ú et soudního exekutora také došla.  

h) V cná b emena, vým nky, nájemní, pachtovní i p edkupní práva, která prodejem nemovitých v cí v dražb
nezaniknou: 

i) Zp sob registrace dražitel :

Dražby se m že ú astnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (písm. g) a je Ú astníkem dražby probíhající na 
portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost. Dražit nesmí soudci, zam stnanci soud , povinný, 



manžel povinného, soudní exekutor a zam stnanci soudního exekutora a ti, jimž v nabytí dražené v ci brání zvláštní 
edpis. Další dražby se též nem že ú astnit vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání.  

astníkem dražby se m že stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na dražebním 
portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registra ního formulá e umíst ného 
www.drazby-exekutori.cz/registrace zp sobem tam uvedeným provozovateli dražebního portálu. Ú astník je povinen 
vyplnit v registra ním formulá i všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožn no registraci dokon it. Ú astník je 
povinen v registra ním formulá i uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením 
pravdivých informací zp sobí. V p ípad , že po provedení registrace dojde k jakékoli zm  v údajích uvedených v 
registra ním formulá i, je ú astník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního 
portálu zajistí, aby byl registra ní formulá  v elektronické podob  uložen v uživatelském ú tu ú astníka a p ístupný 
všem uživatel m k jejichž dražbám se ú astník p ihlásí. Ú astník je povinen si p i registraci zvolit uživatelské jméno, 
pod kterým se bude elektronických dražeb ú astnit pod statusem ú astníka i dražitele. Uživatel je povinen zdržet se 
užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých i vulgárních ozna ení, v opa ném p ípad  je administrátor oprávn n podle 
svého uvážení bu  registraci uživatele a jeho ú et bez náhrady zrušit anebo zm nit jeho uživatelské jméno.  

Pro fyzickou osobu,  která  má  v  úmyslu  se  dražby  ú astnit  jako  dražitel  a  draženou  v c  nabýt  do  svého  výlu ného
vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registra ní formulá  ozna ený „FYZICKÁ OSOBA“ a tento opat it svým 
podpisem a doru it jedním z níže uvedených zp sob  provozovateli dražebního portálu.  
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby ú astnit jako spole ní dražitelé a nabýt draženou v c do podílového 
spoluvlastnictví, jsou povinni vyplnit registra ní formulá  ozna ený „SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL“ v n mž uvedou 
zejména, v jakém pom ru jim má být ud len p íklep a který ze spole ných dražitel  je oprávn n i jménem ostatních 
dražitel init podání a tento všichni opat it svými podpisy a doru it jedním z níže uvedených zp sob  provozovateli 
dražebního portálu.  
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby ú astnit jako spole ní dražitelé - manželé a draženou v c nabýt do 
spole ného jm ní manžel , jsou povinni vyplnit registra ní formulá  ozna ený „SPOLE NÉ JM NÍ MANŽEL “, v 

mž uvedou, který z manžel  bude jménem manžel init podání a tento oba opat it svým podpisem a doru it
provozovateli dražebního portálu.  
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby ú astnit a draženou v c nabýt do svého výlu ného vlastnictví,
platí, že je povinna prost ednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávn na za právnickou 
osobou jednat, vyplnit formulá  ozna ený „PRÁVNICKÁ OSOBA“, v n mž osoba, která formulá  vypl uje, ozna í, z 
jakého titulu vyplývá její oprávn ní jednat za právnickou osobou a tento opat it svým podpisem a spolu s ov eným 
aktuálním výpisem z obchodního rejst íku doru it jedním z níže uvedených zp sob  provozovateli dražebního portálu.  
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby ú astnit jako spole ný dražitel s jiným dražitelem, platí p im en

edchozí ustanovení.  
Pro ú astníka, který má v úmyslu se zú astnit dražby a sv í mu edkupní právo k dražené nemovitosti, je povinen 
tuto skute nost prokázat zp sobem stanoveným níže. Za prokázání p edkupního práva, nelze-li tuto skute nost zjistit ze 
spisu soudního exekutora, se považuje zejména doru ení aktuálního výpisu listu vlastnictví, i originálu nebo ú edn
ov ené kopie smlouvy, z níž p edkupní právo vyplývá.  

astník, aby se mohl ú astnit dražby, doru í vypln ný registra ní formulá  provozovateli dražebního portálu jedním z 
následujících zp sob :
a) Registra ní formulá  vytiskne, vlastnoru  podepíše, nechá sv j podpis na formulá i ú edn  ov it a v této form  ho 
odešle v listinné podob  provozovateli dražebního portálu.  
b) Registra ní formulá  vytiskne, vlastnoru  podepíše, nechá sv j podpis na formulá i ú edn  ov it a nechá listinu 

evést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podob  ho doru í provozovateli dražebního portálu na 
jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
c) Registra ní formulá  p evede do formátu .pdf, dokument opat í svým zaru eným elektronickým podpisem a v této 
form  ho doru í provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu spravce@e-aukce.com.  
d) Registra ní formulá  p evede do formátu .pdf, dokument opat í svým zaru eným elektronickým podpisem a v této 
form  ho doru í, je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti. 
e) Registra ní formulá  osobn  podepíše p ed uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se ú astnit a sou asn  mu prokáže 
svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol p edá uživateli, který ho doru í do datové schránky provozovatele 
portálu p evedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.   

j) Zp sob informování o postupu p i dražb  a odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup 
zve ejn n:  

Zp sob dražby, zp sob registrace dražitel  i ve ejnosti a postup p i dražb  je zve ejn n na internetové adrese:  

http://www.drazby-exekutori.cz/napoveda.aspx  



k) Adresa internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde m že ve ejnost dražbu sledovat:  

www.drazby-exekutori.cz   

Každý je oprávn n dražbu sledovat, aniž by se jí p ímo zú astnil. Za tím ú elem však musí provést registraci na 
dražebním portálu.  

l) Termín, do kterého vydražitel musí sd lit, zda bude nejvyšší podání platit úv rem se z ízením zástavního 
práva k vydražené nemovitosti:  
Doplacení nejvyššího podání úv rem se z ízením zástavního práva k vydražené nemovitosti se nep ipouští.  

m) Termín prokázání práva nep ipoušt jícího dražbu (vylu ovací žaloby):  
Každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§ 267 OS ), tímto soudní exekutor vyzývá, aby toto právo uplatnil u 
soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozd ji t i pracovní dny ed zahájením 
dražby, jinak k jeho právu  nebude p i provedení exekuce p ihlíženo. 

n) Uplatn ní nájemního práva nebo v cného b emene nezapsaného v katastru nemovitostí:  
Každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo v cné b emeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není 
uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávn ného z v cného b emene bydlení, tímto soudní 
exekutor vyzývá, aby takové právo exekutorovi oznámil a doložil ho listinami nejpozd ji t i pracovní dny ed 
zahájením dražby, jinak takové právo zanikne p íklepem.

o) Termín uplatn ní p edkupního práva a zp sob sd lení rozhodnutí, zda je p edkupní právo prokázáno:  

Soudní exekutor upozor uje 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 

kdo uplatnit p i dražb  své p edkupní právo, musí je prokázat nejpozd ji i pracovní dny p ed zahájením dražby. 
Soudní exekutor p ed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je p edkupní právo prokázáno a toto 
rozhodnutí zve ejní na své ú ední desce, k níž je zajišt n p ístup prost ednictvím ve ejné datové sít  a zárove  ho 
zve ejní v systému elektronické dražby.  

p) Zp sob ur ení vydražitele a zve ejn ní rozhodnutí o p íklepu:
íklep bude u in n tomu dražiteli, který u iní nejvyšší podání. Dražiteli s p edkupním právem bude ud len p íklep v 
ípad , že u iní shodné nebo vyšší nejvyšší podání. U iní-li shodné nejvyšší podání více dražitel  s p edkupním 

právem, bude ud len p íklep tomu dražiteli s p edkupním právem, který u inil své nejvyšší podání nejd íve (336o odst. 
3 o.s. .).
Usnesení o p íklepu bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v § 336k 
o.s. . a sou asn  bude zve ejn no na ú ední desce soudního exekutora, k níž je zajišt n p ístup prost ednictvím ve ejné 
datové sít  a zárove  v systému elektronické dražby.  

q) Termín p ihlášení pohledávek:

i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného 
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které 
byla na ízena exekuce, p ihlásí-li je nejpozd ji do t í pracovních dn  p ed zahájením dražby, jestliže v p ihlášce 
uvedou:  

a) Výši pohledávky a jejího p íslušenství, jejíhož uspokojení se v itel povinného domáhá 
b) Vy íslení pohledávky ke dni konání dražby 
c) Údaj o tom, do které skupiny pohledávek (337c o.s. .) pohledávka pat í
d) Skute nosti významné pro po adí pohledávky 

a prokáží-li je p íslušnými listinami (v originále nebo ú edn  ov ené kopii).  

Opožd né nebo neúplné p ihlášky soudní exekutor odmítne usnesením, proti n muž není odvolání p ípustné 
(§336f odst. 4 o.s. .)

itel je povinen bezodkladn  oznámit soudnímu exekutorovi zm ny týkající se p ihlášky, ke kterým došlo po jejím 
doru ení exekutorovi. P i neoznámení v itel odpovídá za škodu tím zp sobenou.  

r) Oprávn ný, ti, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, jakož i ostatní v itelé povinného, mohou pop ít 
ihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne 

zve ejn ní oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže lh  žádat, aby k rozvržení rozd lované podstaty bylo na ízeno 
jednání. K námitkám a žádostem o jednání u in ným pozd ji se nep ihlíží.  



s) Osoby, které mají k draženým nemovitostem p edkupní právo, tímto soudní exekutor upozor uje, že toto své 
právo mohou uplatnit jen v dražb  jako dražitelé a dále, že ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká.  

t) P edpoklady, za kterých vydražitel m že p evzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane jejím 
vlastníkem:  

1) Vydražitel / P edražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost s p íslušenstvím dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí lh ty podle § 336ja odst. 1 o.s. . (15 dn  ode dne zve ejn ní rozhodnutí o 

íklepu); byl-li však podán návrh na p edražek, nemovitost s p íslušenstvím lze p evzít dnem následujícím po dni, kdy 
bylo p edražiteli doru eno rozhodnutí o p edražku. 

2) Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání 
rozhodnutí o p íklepu. P edražitel se stává vlastníkem nemovitosti s p íslušenstvím, zaplatil-li p edražek, a to ke dni 
vydání rozhodnutí o p edražku.  

O d  v o d n  n í 

Podepsaný soudní exekutor, z pov ení k vedení exekuce ze dne 26.4.2017, .j. 54 EXE 2574/2017-9, které vydal 
Obvodní soud pro Prahu 10, rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitého majetku povinného a za tím ú elem 
vydal dne 11.05.2017 exeku ní p íkaz .j. 184 EX 1346/17 - 18. Exeku ní p íkaz nabyl právní moci dnem 27.05.2017. 

inky doložky provedení exekuce nastaly dne 27.6.2017. Výslednou cenu nemovitostí a jejich p íslušenství, jakož i 
nájemní práva a v cná b emena, která prodejem v dražb  nezaniknou, soudní exekutor ur il na základ  posudku znalce 
usnesením .j 184 EX 1346/17-41, které nabylo právní moci dnem 03.08.2017. K realizaci dražby soudní exekutor 
na ídil v souladu s ust. § 336o o.s. . dražební jednání na 06.09.2017 od 08:00 hod. Následn  však bylo provedení 
exekuce odloženo na návrh ú astník ízení. Vzhledem k tomu, že ú inky odkladu exekuce již pominuly, soudní 
exekutor na ídil dražbu, jak je uvedeno v tomto usnesení. 

P o u  e n í :
Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§ 336c odst. 5 o.s. .)  
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , zam stnanci Exekutorského ú adu Praha 9, Soudního 
exekutora Mgr. Ond eje Svobody, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí 

ci brání zvláštní p edpis.  
Jako dražitel se m že dražby ú astnit pouze osoba, která provedla p edepsanou registraci dle dražebních podmínek 
dražebního portálu www.drazby-exekutori.cz, v registra ním formulá i uvedla jméno, p íjmení, adresu trvalého bydlišt
a minimáln  datum narození a zaplatila dražební jistotu.  
Fyzická osoba m že dražit jen osobn  nebo prost ednictvím zástupce, jehož plná moc byla ú edn  ov ena. Za 
právnickou osobu, obec, vyšší územn  samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s. ., které 
své oprávn ní musí prokázat listinou, jež byla ú edn  ov ena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla ú edn
ov ena (§ 336h odst. 1,2). Totožnost fyzické osoby bude prokázána ob anským pr kazem nebo cestovním pasem, 
existence právnických osob výpisem z obchodního rejst íku nebo jinou zákonem stanovenou ú ední listinou, dokládající 
právní subjektivitu právnické osoby. 
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodate  ur ené lh  nejvyšší podání, je povinen vrátit nemovitosti povinnému a 
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. Neposta uje-li k úhrad  závazk
složená jistota, podá soudní exekutor k vymožení pot ebných ástek návrh na na ízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 
proti takovému vydražiteli.  

Dražitelé se upozor ují, že po p edchozí telefonické i osobní domluv  mohou v pracovní 
dob  exekutorského ú adu jednu hodinu p ed plánovaným koncem elektronické dražby 
(nej asn jším možným okamžik skon ení dražby) až do skon ení elektronické dražby, využít 
k in ní podání v elektronické dražb  po íta  exekutorského ú adu k in ní podání v 
elektronické dražb .

Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za sou innosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opat eny 
vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Provozovatel poštovních 
služeb m že opat it takový stejnopis ídícími znaky pro vyhotovování. K písemné žádosti ú astníka, kterému byl 
listinný stejnopis doru en, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v elektronické podob  a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se p edá ú astníkovi v sídle 

adu na technickém nosi i dat (§ 17 kancelá ského ádu).   



Usnesení se doru uje do vlastních rukou oprávn nému a t m kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní (Sp. Zn. 
oprávn ného: ), povinnému, manželu povinného je – li nemovitost v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi 
známo, že mají k nemovitostem 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. 
Usnesení se dále doru uje finan nímu ú adu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu jsou nemovitosti a v jejichž obvodu 
má povinný bydlišt  (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exeku ním p íkazem, pokud jim nebyl d íve doru en, t m,
kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a zdravotní pojišt ní, 

íslušnému katastrálnímu ú adu, obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož obvodu jsou nemovitosti. 
Dražební vyhláška se v den jejího vydání vyv sí na ú ední desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní  ú ad,  v  
jehož obvodu jsou nemovitosti,  aby  vyhlášku  nebo  její  podstatný  obsah uve ejnil zp sobem  v  míst   obvyklým,  a  

íslušný  katastrální ú ad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uve ejnil na své ú ední desce. 

„Otisk ú edního razítka“ 

V Praze dne 9.11.2017 Soudní exekutor
Vy izuje: Mgr. Ond ej Svoboda Mgr. Ond ej Svoboda v.r.


