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Usnesení 
 

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úUad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 
Cheb, povEUený provedením exekuce na základE povEUení Okresního soudu v Klatovech ze 
dne 1Ř.03.2016, č.j. 27 EXE 222/2016 - ř, podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický 
platební rozkaz Okresního soudu v Klatovech ze dne 10.Ř.2015, č.j. EPR 150207/2015 - 5, 
ve vEci oprávnEného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bd Hausmann 1, 75009 PaUíž, 
Francie, jednající v ČR prostU. BNP Paribas Personal Finance SA, se sídlem Karla 
Engliše čp.3208/čp.5, Praha 5 - Smíchov  150 00, IČ: 03814742, právní zástupce JUDr. 
Michaela Fuchsová, Ph.D., advokátka vykonávající advokacii jako společník Vyskočil, 
Krošlák a partneUi s.r.o., advokátní kanceláU se sídlem Voršilská čp. 130 / čo. 10, 110 
00 Praha 1, Nové MEsto proti povinnému: Jakub Čepický, bytem Rozvoj čp. 89, Klatovy - 
Klatovy V 339 01, IČ: 73674273, nar. 11.8.1982 k uspokojení penEžité pohledávky 
oprávnEného, náklad] oprávnEného a náklad] exekuce, 
 

vydává toto usnesení o naUízení dražebního jednání - 
 

Dražební vyhlášku 
 o provedení elektronické dražby vEcí nemovitých 

 

I. 
 

NaUizuje se první elektronická dražba, která se koná prostUednictvím elektronického 
systému dražeb na adrese portálu 

 

http://www.okdrazby.cz 
 

Sledování elektronické dražby je veUejnE pUístupné. 
 
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27.11.2019 ve 13:00 hod., od tohoto 
okamžiku mohou dražitelé činit podání. 
 

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 27.11.2019 ve 14:00 hod. Dražba se 
však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 zákona č. řř/1ř63 Sb., 
občanský soudní Uád, v platném znEní, dále jen „o.s.U.“). Bude-li v posledních pEti 
minutách pUed stanoveným okamžikem ukončení dražby učinEno podání, má se za to, že 
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pEt minut od 
okamžiku učinEní podání. Budou-li poté činEna další podání, postup dle pUedcházející 
vEty se opakuje. Uplyne-li od posledního učinEného podání pEt minut, aniž by bylo 
učinEno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.  

 

II. 
 

PUedmEtem dražby jsou vEci nemovité ve výlučném vlastnictví povinného: 
 

http://www.okdrazby.cz/


 
 

PUíslušenství vEcí nemovitých tvoUí oplocení, garáž, bazén a pergola. Součástí vEcí 
nemovitých jsou pUípojky inženýrských sítí, zpevnEné plochy a porosty. 

 

Jedná se o samostatnE stojící rodinný d]m s jedním nadzemním podlažím a obytným 
podkrovím. Stavba rodinného domu čp. 165 stojí na pozemku parc. č. St. 307, na který 
navazují pozemky parc. č. 346/2, parc. č. 347/2 a parc. č. 34Ř/7. Pozemky společnE 
tvoUí jeden funkční celek, jsou mírnE svažité, travnaté a udržované. 

 

III. 
 

Výsledná cena dražených vEcí nemovitých je 5 760 000,00 Kč (slovy: pEt milión] sedm set 
šedesát tisíc korun českých). 

 

IV. 

 

Výše nejnižšího podání činí 3 840 000,00 Kč (slovy: tUi milióny osm set čtyUicet tisíc 
korun českých). 

 

V. 

 

Výše dražební jistoty činí 200 000,00 Kč (slovy: dvE stE tisíc korun českých). 
Jistotu jsou zájemci povinni zaplatit nejpozdEji dva dny pUed konáním dražby bu@ 
v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet soudního exekutora č.ú. 
7003010003/5500, vedeného u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol 201603033, 
specifický symbol rodné číslo zájemce nebo IČO zájemce. K platbE na účet soudního 
exekutora lze pUihlédnout pouze tehdy, bylo-li nejpozdEji pUed zahájením elektronické 
dražby zjištEno, že na účet soudního exekutora také došla. Do elektronické dražby budou 
pUipuštEní jen dražitelé, kteUí zaplatí dražební jistotu. 

 

VI. 
 

VEcná bUemena, výmEnky, nájemní, pachtovní či pUedkupní práva, která prodejem vEcí 
nemovitých v dražbE nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.U.), nebyla zjištEna. 
 

VII. 

 

Vydražitel je oprávnEn pUevzít vydražené vEci nemovité s pUíslušenstvím dnem 

následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdUíve však po uplynutí lh]ty k podávání 
návrh] na pUedražek. Byl-li však podán takový návrh, vEci nemovité s pUíslušenstvím lze 
pUevzít dnem následujícím po dni, kdy bylo pUedražiteli doručeno usnesení o pUedražku. 
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených vEcí nemovitých s pUíslušenstvím, nabylo-li 
usnesení o pUíklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání 
usnesení o pUíklepu. PUedražitel se stává vlastníkem vEcí nemovitých s pUíslušenstvím, 
nabylo-li usnesení o pUedražku právní moci a pUedražek byl zaplacen, a to ke dni jeho 
vydání. 

 

VIII. 
 

Exekutor  v y z ý v á  každého, kdo má právo, které nepUipouští dražbu (§ 267 o.s.U.), 
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnEní práva prokázal nejpozdEji dva dny pUed 
zahájením dražebního jednání, a upozorOuje, že jinak k jeho právu nebude pUi provedení 
exekuce pUihlíženo. Termín prokázání podání vylučovací žaloby je stanoven na dva dny 
pUed konáním dražebního jednání. 
 

IX. 

 

Soudní exekutor  v y z ý v á  každého, kdo má k vEcem nemovitým nájemní či pachtovní 
právo, výmEnek nebo vEcné bUemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno 
ve výroku VI. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu, výmEnkáUe, je-li 
součástí právo bydlení nebo oprávnEného z vEcného bUemene bydlení, aby takové právo 
uplatnil u soudního exekutora nejpozdEji dva dny pUed konáním dražby a doložil ho 
listinami, jinak takové právo zanikne pUíklepem nebo v pUípadE zemEdElského pachtu 
koncem pachtovního roku. 
 

 



 

X. 

 

Soudní exekutor  u p o z o r O u j e  oprávnEného, ty, kdo do Uízení pUistoupili jako 
další oprávnEní, a další vEUitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných 
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištEných zástavním právem, než pro které 
byla naUízena exekuce, jestliže je pUihlásí nejpozdEji dva dny pUed konáním dražby a 
pUihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.U..  
 

V pUihlášce musí být podle § 336f o.s.U. uvedena výše pohledávky a jejího 
pUíslušenství, jejíhož uspokojení se vEUitel povinného domáhá, vyčíslení pohledávky ke 
dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patUí a skutečnosti významné 
pro poUadí pohledávky. K pUihlášce musí být pUipojeny listiny prokazující, že jde o 
vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištEnou zástavním právem, ledaže tyto 
skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. K pUihlášce neobsahující vyčíslení výše 
pohledávky nebo pUíslušenství se nepUihlíží. OpoždEné nebo neúplné pUihlášky exekutor 
odmítne usnesením, proti kterému není odvolání pUípustné. VEUitel je povinen 
bezodkladnE oznámit soudnímu exekutorovi zmEny týkající se pUihlášky, ke kterým došlo 
po jejím doručení soudu. PUi neoznámení vEUitel odpovídá za škodu tím zp]sobenou. 
 

XI. 

 

Soudní exekutor  u p o z o r O u j e  oprávnEného, ty, kdo do Uízení pUistoupili jako 
další oprávnEní, a další vEUitele a povinného, že mohou popUít pUihlášené pohledávky co 
do jejich pravosti, výše, zaUazení do skupiny a poUadí, a to nejpozdEji do 15 dn] ode 
dne zveUejnEní oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.U., nebo v téže lh]tE žádat, aby 
k rozvržení rozdElované podstaty bylo naUízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání 
učinEným pozdEji se nepUihlíží. 
 

XII. 

 

Soudní exekutor  u p o z o r O u j e  dražitele, že se nepUipouští, aby nejvyšší podání 
bylo doplaceno úvErem se zUízením zástavního práva na vydražených vEcech nemovitých. 
 

XIII. 

 

Soudní exekutor u p o z o r O u j e osoby, které mají k vEcem nemovitým pUedkupní právo 
nebo výhradu zpEtné koupE, že je mohou uplatnit jen v dražbE jako dražitelé a že 
udElením pUíklepu pUedkupní právo nebo výhrada zpEtné koupE zanikají, nejde-li o 

pUedkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, pUedkupní 
právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbE nebo zákonné pUedkupní 
právo, která udElením pUíklepu nezanikají.  
 

Hodlá-li nEkdo uplatnit pUi dražbE své pUedkupní právo nebo výhradu zpEtné koupE, musí 
je prokázat listinami - jejich originálem nebo úUednE ovEUenou kopii, doručenými 
soudnímu exekutorovi nejpozdEji dva dny pUede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. 
Soudní exekutor ještE pUed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda jsou 
pUedkupní právo nebo výhrada zpEtné koupE prokázány a toto usnesení soudní exekutor 
zveUejní v systému elektronické dražby na portálu www.okdrazby.cz. Proti tomuto 

usnesení není odvolání pUípustné (336e odst. 3 o.s.U.). 
 

XIV. 

 

Registrace dražitel] (§ 336o odst. 2 písm. a) o.s.U.) do systému elektronických dražeb 
probíhá prostUednictvím webového formuláUe na adrese www.okdrazby.cz, sekce 

Registrace/PUihlášení. 
 

XV. 
 

Zp]sob elektronické dražby (§ 336o odst. 2 písm. b) o.s.U.): 
1. Dražby se m]že zúčastnit jen registrovaný ovEUený uživatel portálu 

www.okdrazby.cz. 

2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po pUedchozí 
registraci m]že jako ovEUený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby 
v postavení povinného. 

3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplOuje technické podmínky pro registraci 
a následnou dražbu, exekutor umožní na pUedchozí písemné vyžádání v sídle úUadu 
pUístup k technickému vybavení. 

4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci pUipravované dražby si ovEUený uživatel zvolí 
vEci nemovité, které chce dražit. Do dražby se ovEUený uživatel portálu musí 
pUihlásit jako dražitel nejpozdEji dva dny pUed zahájením dražby. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boozsxe2lumvwa
http://www.okdrazby.cz/
http://www.okdrazby.cz/
http://www.okdrazby.cz/


5. Z administrativních d]vod] doporučujeme pUihlášení k dražbE již současnE 
s odesláním dražební jistoty. Již v tento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude 
dražit jako prostý dražitel, spoluvlastník nebo dražitel s pUedkupním právem, aby 
bylo možné jeho pUedkupní právo pUed dražbou ovEUit a povolit. Postup pro 
pUihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu 
www.okdrazby.cz Po zahájení dražby není možné pUistoupení dalších dražitel], 
kteUí se do zahájení dražby nepUihlásili! 

6. Po pUipsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnEní podmínek účasti 
na dražbE dle dražební vyhlášky je dražitel oprávnEn v dražbE pUihazovat. 

7. V termínu poUádání samotné dražby již pUihlášený dražitel u konkrétní dražby pod 
svým uživatelským jménem a heslem m]že od okamžiku zahájení dražby pUihazovat. 

8. Za shodné podání se považuje podání učinEné nejménE dvEma dražiteli ve shodný 
okamžik. Tzv. „dorovnávání“ na podání jiného dražitele není pUípustné. To neplatí 
pro spoluvlastníka a dražitele, kterým svEdčí pUedkupní právo – v pUípadE, že 
bude učinEno stejné podání spoluvlastníkem nebo dražitelem, kterému svEdčí 
pUedkupní právo a nebude učinEno podání vyšší, bude udElen pUíklep spoluvlastníku 
nebo dražiteli, jemuž svEdčí pUedkupní právo. 

9. Zp]sob určení vydražitele v pUípadE podle § 336j odst. 1 vEta druhá o.s.U.: PUi 
shodE podání bude vydražitel určen losem. Los mezi osobami s pUedkupním právem, 
které učinily shodné podání, se činí elektronickým losem z čísel 1 až řř na 
základE kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lh]tE 
5 minut. Dražiteli s vyšším vylosovaným číslem bude udElen pUíklep. 

10. PUíhozy se činí tak, že do pUíslušného okénka dražitel vypíše částku pUíhozu 
(musí být stejná či vyšší než stanovený minimální pUíhoz určený dražebníkem, 
jinak se podání s částkou menší než minimální pUíhoz nezobrazí a má se za to, že 
nebylo učinEno), klikem na tlačítko pUihodit je podání učinEno a zobrazí se jako 
nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným 
pUesným časem pUíhozu. 

11. PUíklep lze udElit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u nEhož jsou splnEny další 
podmínky stanovené zákonem( § 336j odst. 1 vEta první o.s.U.). 

12. Po skončení dražby oznámí exekutor prostUednictvím systému elektronických dražeb 
osobu, která učinila nejvyšší podání v dražbE a výši nejvyššího podání. 

13. Dražitel]m, kterým nebyl udElen pUíklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení 
dražby.  

14. Usnesení o pUíklepu se v elektronické podobE zveUejní prostUednictvím systému 
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k o.s.U. 

15. Termín, do kterého vydražitel musí sdElit, zda bude nejvyšší podání platit úvErem 
se zUízením zástavního práva k vydraženým vEcem nemovitým: doplacení úvErem se 
zUízením zástavního práva (§ 336l odst. 4 o.s.U.) v této dražbE se nepUipouští. 
 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání pUípustné. 
 

U p o z o r n E n í: 
 

Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 o.s.U. obecní úUad, v jehož obvodu jsou vEci nemovité, 
vyhlášku nebo její podstatný obsah uveUejní zp]sobem v místE obvyklým.  
 

 

 

 

V Chebu dne 25.10.2019 

 
 
 Mgr. David Koncz, v.r. 

 soudní exekutor 
 
 
Za správnost vyhotovení: KateUina Mühlbergerová 
  

„otisk úUedního razítka“ 
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č.j.: 074 EX 03033/16-013 
Exekuční pUíkaz č.1 

 
Mgr. Miroslava Köpplová, kandidát Mgr. Davida Koncze, soudního exekutora, 

Exekutorský úUad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02 Cheb, povEUeného provedením 
exekuce na základE povEUení Okresního soudu v Klatovech ze dne 1Ř.03.2016, č.j. 27 EXE 
222/2016 - ř, kterým byla naUízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický 
platební rozkaz Okresního soudu v Klatovech ze dne 10.Ř.2015, č.j. EPR 150207/2015 - 5, 
ve vEci oprávnEného:  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, bd Hausmann 1, 75009 PaUíž, 
Francie, jednající v ČR prostU. BNP Paribas Personal Finance SA, se sídlem Karla 
Engliše čp.3208/čp.5, Praha 5 - Smíchov  150 00, IČ: 03814742, právní zástupce Mgr. 
Michaela Fuchsová advokát se sídlem Voršilská 130/10, 110 0 Praha 1,  proti povinnému:  
Jakub Čepický, bytem Václavská čp.122, Klatovy I 339 01, IČ: 73674273, RČ:           ,  
k uspokojení pohledávky oprávnEného ve výši  22 54Ř,71 Kč (jistina 22 54Ř,71 Kč) s 
pUíslušenstvím: úrok z prodlení 7,00% ročnE z částky 1ř 637,75 Kč od 1.7.2015 do 
zaplacení, náklady pUedcházejícího Uízení Ř00,00 Kč, náklady oprávnEného 4Ř4,00 Kč, 
jakož i k úhradE náklad] exekuce,  r o z h o d l  podle § 5ř odst. 1 zákona č. 120/2001 
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „ET”), 
 

t a k t o :  

 

I. Exekuce se provede prodejem tEchto vEcí nemovitých povinného: 

 

 
 

II. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního pUíkazu tyto vEci 
nemovité se všemi jejich součástmi a pUíslušenstvím pUevedl na nEkoho jiného 
nebo je zatížil; to platí i o movitých vEcech, které jsou pUíslušenstvím vEci 
nemovité. 

 
III. Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dn] od doručení tohoto 

exekučního pUíkazu oznámil, zda a kdo má k vEci nemovité pUedkupní právo, 
výhradu zpEtné koupE, právo odpovídající vEcnému bUemeni, výmEnek nebo nájemní 
či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí; pokud tak 
neučiní, odpovídá povinný i manžel povinného za škodu tím zp]sobenou. 

 

IV. Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dn] od doručení tohoto 
exekučního pUíkazu oznámil, zda vEc nemovitou nabyl jako substituční jmEní, a 
pokud se o takovou vEc nemovitou jedná, zda má právo s ní volnE nakládat a zda 
jsou v exekuci vymáhány z]stavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou 
správou vEcí nabytých jako substituční jmEní. Tyto skutečnosti je povinný 
povinen doložit listinami vydanými nebo ovEUenými státními orgány, popUípadE 
také veUejnými listinami notáUe. 

 

V. Povinnému se zakazuje, aby po doručení tohoto exekučního pUíkazu odmítl vEc 



nemovitou, pokud ji koupil na zkoušku nebo aby se vzdal práva domáhat se 
náhrady škody vzniklé na pozemku. 

 
VI. Povinnému se ukládá, aby do 15 dn] od doručení tohoto pUíkazu oznámil soudnímu 

exekutorovi, zda vEci nemovité uvedené ve výroku I. používá k bydlení sebe 
a své rodiny, pUípadnE které z nich. 

 

P o u č e n í :  Proti tomuto exekučnímu pUíkazu není opravný prostUedek 
pUípustný (§ 47 odst. 4 ET). 
 

Účastníci exekučního Uízení mají právo vyjádUit se k osobE 
exekutora; (§ 29 odst. 4 ET). 
 

Dle § 5Ř odst. 2 e.U. s účinností od 01.0ř.2015 byly jednotlivé 
zp]soby provedení exekuce rozdEleny do čtyU skupin pod písm. a) 
až d). Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce 
ukládající zaplacení penEžité částky postupnE jednotlivými 
zvolenými zp]soby a to tak, že nejdUíve se provede zp]soby ze 
skupiny: 

a) pUikázáním pohledávky z účtu u penEžního ústavu, 
a nepostačuje-li to, pak pUikázáním pohledávky z účtu manžela 
povinného u penEžního ústavu; 

b) pUikázáním jiné penEžité pohledávky s výjimkou pohledávky 
z penzijního pUipojištEní nebo doplOkového penzijního spoUení, 
postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných 
pUíjm], správou vEci nemovité nebo pozastavením Uidičského 
oprávnEní. 

c) prodejem vEcí movitých, prodejem vEcí nemovitých, které 
povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením 
závodu nebo pUikázáním pohledávky z penzijního pUipojištEní 
nebo doplOkového penzijního spoUení. 

d) prodejem vEcí nemovitých, které povinný používá k bydlení sebe 
a své rodiny. 

 

Zp]sob provedení exekuce podle toho exekučního pUíkazu je 
zaUazen do skupiny c), pUíp. pokud se ukáže, že povinný vEci 
nemovité uvedené ve výroku I. používá k bydlení sebe a své 
rodiny do skupiny d) a exekuce podle tohoto exekučního pUíkazu 
bude provedena v pUípadE, že nedojde k vymožení pohledávky 
zp]soby ve skupinE pod písm. a) a b), pUíp. c).  

 

Na návrh povinného nebo s jeho souhlasem lze exekuci provést 
i v jiném poUadí, než stanoví § 5Ř odstavec 2 písm. a) až d) 
e.U. 

 

 

Tento exekuční pUíkaz se doručuje: 
a) oprávnEnému (prostUednictvím právního zástupce), 
b) povinnému 
c) Katastrálnímu úUadu 

 

V Chebu dne 26.4.2016 

 
 Mgr. Miroslava Köpplová, v.r. 
 kandidát povEUený 
 soudním exekutorem Mgr. Davidem Konczem 
 

Za správnost vyhotovení: Jana Haueisenová 
 

„otisk úUedního razítka“ 

 

 

 

 

Rozhodnutí č.j. 074 EX 03033/16 - 013, ze dne 26.4.2016, nabylo právní moci dne 
ř.5.2016. PUipojení doložky právní moci provedl(a) KateUina Mühlbergerová dne 
25.10.2019. 

 


