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U S N E S E N Í 

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úUad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 
01 Klatovy, povEUený provedením exekuce na základE usnesení Okresní soud v Karlových Varech, č.j. 26 
EXE 707/2012-8, ze dne 20.03.2012, 
proti povinnému: VLADIMÍR VYCHODIL, Severní 871/13, 36005, Karlovy Vary, 

nar.02.12.1981 
na návrh oprávnEného: Intrum Czech, s.r.o., Klimentská 1216/46, 11000, Praha 1, adresa pro 

doručování Za Pasáží 1609, 53002, Pardubice 1, IČ 27221971 
pro 12 818,62 Kč s pUíslušenstvím 

vydává 

 
D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K U  

o provedení elektronické dražby nemovitých vEcí 
 

I. 
Dražba nemovitých vEcí uvedených v bodE II. se koná prostUednictvím elektronického systému dražeb na 
adrese: 

www.drazby-exekutori.cz 
 

Zahájení elektronické dražby: dne 05.06.2019 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit 
podání). 
Ukončení elektronické dražby: nejdUíve dne 05.06.2019 v 11:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 
činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 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. Sledování elektronické dražby je veUejnE pUístupné. 
 
II. 
PUedmEtem dražby jsou tyto nemovité vEci: 

 

podíl 1/12 
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Jedná se o 1/12 pozemk] v k.ú. Bližanovy, obec Plánice, okres Klatovy. Pozemky parc. č. 910/17, parc. č. 
910/41, parc. č. 910/96, parc. č. 975 a parc. č. 999 se nacházejí cca 400 m severnE od okraje zastavEné části 

obce Bližanovy. Jedná se o soubor sousedících pozemk] nepravidelných tvar]. K pozemk]m vede 

nezpevnEná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1180, který je ve vlastnictví mEsta Plánice. OceOovaný 
pozemek parc. č. 51 se nachází cca 50 m jihozápadnE od okraje zastavEné části obce Bližanovy. K pozemku 

vede zpevnEná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 76, který je ve vlastnictví mEsta Plánice. 

 

III.    

Výsledná cena dražených nemovitých vEcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí 7.500,- Kč. 
 

IV. 

Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých vEcí uvedených pod bodem II. 
tohoto usnesení a jejích pUíslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patUících k draženému celku a činí 

částku  

5.000,- Kč 
 

V. 

Výše jistoty pro dražbu nemovitých vEcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce 1.000,- 

Kč, nejvýše však ve výši ¾ nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých vEcí jsou povinni 

zaplatit jistotu pUed dražbou v hotovosti u Exekutorského úUadu Klatovy nebo na účet tohoto úUadu, vedený u 

Československé obchodní banky, a.s., pobočka PlzeO, číslo účtu 214740944/0300, v.s. 1014112, s.s. rodné 

číslo/IČO zájemce o dražbu, a to nejpozdEji do 10:00 hod. v den konání dražby. 
K platbE na účet exekutora lze pUihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lh]tE zjištEno, že na jeho účet také 

došla. Do elektronické dražby budou pUipuštEni jen dražitelé, kteUí takto zaplatili dražební jistotu do 

uvedeného termínu.  
Soudní exekutor upozorOuje osoby, které mají k nemovité vEci pUedkupní právo nebo výhradu zpEtné koupE, 

že ho mohou uplatnit jen v dražbE jako dražitelé. 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 uplatnit nejpozdEji ve lh]tE pEti dn] pUed zahájením dražebního jednání (v této lh]tE 
musí být uplatnEní pUedkupního práva nebo výhrady zpEtné koupE včetnE d]kaz] doručeny soudnímu 

exekutorovi). Pokud nebude pUedkupní právo nebo výhrada zpEtné koupE shora uvedeným zp]sobem 

uplatnEna a prokázána, nebude v pUípadE dalšího dražebního jednání k pozdEji uplatnEnému pUedkupnímu 
právu nebo výhradE zpEtné koupE pUihlíženo. Soudní exekutor ještE pUed zahájením vlastní dražby rozhodne 

usnesením, zda pUedkupní právo nebo výhrada zpEtné koupE jsou prokázány; proti tomuto usnesení není 

odvolání pUípustné. 
 

VI. 

Práva a závady spojené s nemovitými vEcmi nebyly zjištEny. 

 
VII.  

Závady, které prodejem nemovitých vEcí v dražbE nezaniknou, jsou vEcná bUemena, o nichž to stanoví 

zvláštní pUedpisy, nájem bytu a další vEcná bUemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, 
aby nemovité vEci zatEžovala i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly zjištEny. 
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VIII. 

PUíklep bude udElen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Dle ustanovení § 336j odst. 1 vEty druhé občanského 
soudního Uádu učiní-li více dražitel] stejné nejvyšší podání, bude udElen pUíklep tomu, komu svEdčí 

pUedkupní právo. Zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší 

podání, udElí se mu pUíklep; ustanovení § 336j odst. 1 vEty druhé občanského soudního Uádu se nepoužije. 

Vydražitel je oprávnEn pUevzít vydražené nemovité vEcí s pUíslušenstvím dnem následujícím po udElení 
pUíklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumEt exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených 

nemovitých vEcí s pUíslušenstvím, pokud rozhodnutí o pUíklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší 

podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o pUíklepu.  
 

IX. 

Soudní exekutor upozorOuje, že pUi rozvrhu podstaty se mohou oprávnEný, ti, kdo do Uízení pUistoupili jako 
další oprávnEní a další vEUitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo 

pohledávek, zajištEných zástavním právem, než pro které byla naUízena exekuce, jestliže je pUihlásí 

nejpozdEji do zahájení dražebního jednání, jestliže v pUihlášce uvedou výši pohledávky a jejího pUíslušenství 

a prokáží-li je pUíslušnými listinami. K pUihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího pUíslušenství nebude 
uvedena, se nepUihlíží. 

 

X.  
Soudní exekutor vyzývá oprávnEného a ty, kdo pUistoupili do Uízení jako další oprávnEní, a ostatní vEUitelé 

povinného, kteUí požadují uspokojení svých pohledávek pUi rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sdElili, zda 

žádají zaplacení svých pohledávek a zároveO je exekutor upozorOuje, že nepožádají-li o zaplacení pUed 

zahájením dražebního jednání, m]že vydražitel dluh povinného v]či nim pUevzít.  
 

XI. 

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepUipouští dražbu (§267 o.s.U.), aby je uplatnil u 
soudu a aby takové uplatnEní práva prokázal nejpozdEji pUed zahájením dražebního jednání a upozorOuje, že 

jinak k jeho právu nebude pUi provedení exekuce pUihlíženo.  

 
XII. 

Soudní exekutor upozorOuje osoby, které mají k nemovitým vEcem pUedkupní právo, že je mohou uplatnit 

jen v dražbE jako dražitelé. UdElením pUíklepu pUedkupní právo zaniká. 

 
XIII. 

Soudní exekutor upozorOuje osobu odpovEdnou za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domE, 

že se m]že domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku v]či vlastníku jednotky, 
pokud tato pohledávka byla uplatnEna u soudu žalobou podle části tUetí o.s.U. a jestliže ji pUihlásí nejpozdEji 

do zahájení dražebního jednání a pUihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3, s poučením, 

že pUihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího pUíslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne. 

 

XIV. 

Registrace dražitel] do systému elektronických dražeb probíhá prostUednictvím webového formuláUe na 
adrese www.drazby-exekutori.cz, sekce Registrovat/PUihlásit. 

 

XV. 
Zp]sob elektronické dražby: 

1.  Dražby se m]že zúčastnit jen ovEUený registrovaný uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz. 

2.  Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po pUedchozí registraci m]že jako ovEUený 

uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz účastnit dražby v postavení povinného a pUísluší mu právo 
podat námitky proti udElení pUíklepu. 
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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.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovité vEci, které chce dražit. 
5.  Po pUipsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnEní podmínek účasti na dražbE dle tohoto 

usnesení je dražitel oprávnEn v dražbE pUihazovat. 

6. Virtuální dražební místnost se otevUe všem účastník]m 30 minut pUed zahájením dané dražby. V 

pr]bEhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštEt a opEtovnE do ní vstupovat. Informace 
o dražbE se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy. 

7  V termínu poUádání samotné dražby se dražitel pUihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským jménem 

a heslem do systému, po schválení ovEUeného uživatele za dražitele v dané dražbE se automaticky 
vygeneruje unikátní identifikační číslo, které slouží jako jednoznačný a nezamEnitelný identifikátor 

dražitele v pr]bEhu dražby, následnE m]že pUihazovat. Unikátní identifikační číslo se zobrazuje pouze 

tUetím osobám, samotný dražitel u svých pUíhoz] bude mít místo identifikačního čísla své uživatelské 
jméno. 

8.  Dražitelé nemohou v dražbE činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než pUedchozí 

učinEné podání, jinak k nEmu nebude v elektronické dražbE v]bec pUihlíženo. To neplatí pro dražitele, 

kterým svEdčí pUedkupní právo – v pUípadE, že bude učinEno stejné podání dražitelem, kterému svEdčí 
pUedkupní právo a nebude učinEno podání vyšší, bude udElen pUíklep dražiteli, jemuž svEdčí pUedkupní 

právo. 

9.  Učiní-li nejvyšší podání více dražitel] s pUedkupním právem, bude udElen pUíklep tomu dražiteli 
s pUedkupním právem, který učinil své podání nejdUíve. 

10.  PUíhozy se činí tak, že lze využít tlačítko s funkcí automatického pUíhozu, které zajistí pUíhoz ve výši 

minimálního pUíhozu nebo do pUíslušného okénka dražitel vypíše vždy celou částku navýšenou o výši 

svého 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 s uživatelským jménem 

dražitele, celkovou částkou a uvedeným pUesným časem pUíhozu.  
11.  Po skončení dražby oznámí exekutor prostUednictvím systému elektronických dražeb osobu, která 

učinila nejvyšší podání v dražbE a výši nejvyššího podání. 

12.  Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, bEží osobám, 
které mají právo vznést námitky proti udElení pUíklepu lh]ta 5 minut, ve které mohou vznést námitky 

proti udElení pUíklepu. V pUípadE, že budou podány námitky proti udElení pUíklepu, rozhodne exekutor o 

tEchto námitkách usnesením, které zveUejní v systému elektronické dražby. V pUípadE, že budou námitky 

shledány d]vodnými, pokračuje dražba vyvoláním posledního platného podání; v opačném pUípadE 
exekutor udElí pUíklep. 

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

se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udElení pUíklepu, a to až do doby, než usnesení o 
pUíklepu nabude právní moci. 

14.  Usnesení o pUíklepu se v elektronické podobE zveUejní prostUednictvím systému elektronických dražeb a 

doručí se osobám dle § 336k občanského soudního Uádu. 

 

 

Soudní exekutor žádá ve smyslu ust. § 336c odst. 3 občanského soudního Uádu pUíslušný katastrální 

úUad a obecní úUad, v jehož obvodu jsou nemovité vEci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah 
uveUejnil na své úUední desce. 

 

 
Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Plzni do 15-ti dn] od jeho 

doručení prostUednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úUad 

Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy. Proti tomuto usnesení mohou podat 
odvolání jen oprávnEný, ti, kdo do Uízení pUistoupili jako další oprávnEní, povinný a osoby, které 
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mají k nemovitým vEcem pUedkupní právo, vEcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti 

výrok]m označeným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. a XIII. není 

pUípustné. 
 

 

V Klatovech, dne 25.3.2019  

 
Otisk úUedního razítka 

 

____________________________ 
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. 

soudní exekutor 

                                                                                                     
Za správnost vyhotovení:Bohuslava MatEjková 

 

 

 

JUDr.
Dalimil Mika

Digitálně podepsal JUDr. Dalimil Mika
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ-
71238573,O=Exekutorský úřad
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ 71238573],OU=1,CN=JUDr.
Dalimil
Mika,SURNAME=Mika,GIVENNAME=Dal
imil,SERIALNUMBER=P148543
SN: 3760646
Datum: 26.3.2019 11:51
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Toto rozhodnutí ze dne 25.05.2012, č.j. 120 EX 10141/12-12, nabylo právní moci dne 11.06.2012 a je vykonatelné dne 11.06.2012.
Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 12.07.2012.
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
 
Ověřuji pod pořadovým číslem 35710532-28729-120712022940, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, se shoduje s obsahem dokumentu,

jehož převedením vznikl.
 
Výstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu včetně konverzní doložky).
 
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě (pdf dokument) byl platně podepsán zaručeným

elektronickým podpisem. Kontrola platnosti elektronického podpisu byla ověřena dne 12.07.2012 v

02:29:36. Elektronický podpis - číslo certifikátu 00 13 73 5D, který vydal akreditovaný poskytovatel

certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro JUDr.
Dalimil Mika, Exekutorský úřad Klatovy,JUDr. Dalimil Mika,soudní exekutor [IČ 71238573].
Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.
 
Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 
Ověřující osoba: Petra Hlaváčová
 
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M. dne 12.07.2012
 

Podpis ověřující osoby: .............................

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Kontrola platnosti elektronického podpisu zahrnuje:

- ověření platnosti elektronického podpisu - ověření platnosti elektronického podpisu bylo provedeno vůči aktuálnímu zveřejněnému seznamu zneplatněných

kvalifikovaných certifikátů.

- ověření integrity dokumentu - dokument po aplikaci elektronického podpisu nebyl změněn

35710532-28729-120712022940



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 35710539-28729-120712022950, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: Petra Hlaváčová
 
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M. dne 12.07.2012
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

35710539-28729-120712022950

JUDr.
Dalimil Mika

Digitálně podepsal JUDr. Dalimil Mika
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ-
71238573,O=Exekutorský úřad
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ 71238573],OU=1,CN=JUDr.
Dalimil
Mika,SURNAME=Mika,GIVENNAME=Dal
imil,SERIALNUMBER=P148543
SN: 3760646
Datum: 26.3.2019 11:51


