
Číslo jednací: 180 Ex 23240/11-69 
 

Usnesení 
 

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6,  

Mgr. Zuzana Sobíšková,  
 

pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Novém Jičíně č.j. 57 EXE 2244/2011, ze dne 2.2.2012, kterým 

byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: Exekutorský zápis ze dne 10.6.2011, č.j. 025 EZ 1455/11, jejž vydal Struminský Pavel, Exekutorský 

zápis ze dne 23.6.2011, č.j. 025 EZ 1537/11, jejž vydal Struminský Pavel, rozhodl ve věci:  

 

oprávněného 
Kredit group s.r.o., bytem/se sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ/RČ: 27850889 

zast.: JUDr. Langer Petr, Ph.D.,LL.M., advokát, bytem/se sídlem Sokolská třída 1331/31, 702 00 Ostrava 

 

proti 

povinnému 
Smilek František, bytem/se sídlem Komenského 160, 742 01 Suchdol nad Odrou, okr. Nový Jičín, nar. 1.12.1944, IČ: 10614265 

 

o provedení exekuce pro 2550.426,-Kč, se smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,2% denně z částky 2.310.426,-Kč za dobu od 4.11.2011 do 

zaplacení, náklady exekukce a oprávněného 

 

a vydal tuto 

 

dražební vyhlášku 

I.  

Dražební jednání se koná dne 17.12.2013 v 12:00 hod. v zasedací síni Exekutorského úřadu Praha 6 na adrese Bělohorská 270/17, Praha 6. 
 

II. 

Předmět dražby: 

 

 
 

 
 

Nemovitost se nachází v zastavěné části obce Bystřice pod Lopeníkem, okr. Uherské Hradiště v lokalitě rodinných domů, přístupná z veřejné asfaltové 

komunikace. Objekt RD č.p. 187 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 241, 162/7 spolu tvoří jednotný funkční celek. Rodinný dům č.p. 187 - jedná se o 

zděnou stavbu stojící v řadové uliční zástavbě. Objekt je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží, střecha je šikmá sedlová s půdním prostorem. 

Stáří odhadnuto na 45 let. Objekt je spíše v původním technickém stavu pouze s drobnými dílčími úpravami v 1.NP - nová koupelna, částečně vyměněny 

krytiny podlah. Ostatní konstrukce a vybavení jsou původní. Objekt je napojen na ing. sítě - voda, elektro. Kanalizace svedena do septiku. Plyn v místě 

není. Základy jsou betonové s poškozenou izolací proti vodě (v sklepech je spodní voda), svislé konstrukce jsou zděné, stropy s rovným podhledem, 

střecha šikmá sedlová krytina z keramických tašek, klempířské prvky z pozink.plechu, okna dřevěná zdvojená, vnější omítky břizolitové, podlahy PVC, 

textilní krytiny a ker.dlažby, dveře dřevěné v kovové zárubni, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody vody na teplou a studenou vodu, příprava 

TÚV el. bojlerem, vytápění ústřední na tuhá paliva, v koupelnách je vana a umavadlo WC jsou splachovací, v kuchyních je el. sporák. 
 

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek, jak jsou popsány ve znaleckém 

posudku znalce Ing. Petra Kreuzera ze dne 29.8.2013, pod č.j. 247/2013, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých 

práv a závad s nimi spojených. 
 

III. 

Výsledná cena výše označené nemovitosti činí 1.251.000,-Kč. 
 



IV.  

Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv a majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, 

tedy 834.000,- Kč. Pokud je dražená nemovitost součástí obchodního majetku povinného a povinný se stane plátcem daně z přidané hodnoty do dne 

konání dražby, navyšuje se nejnižší podání o DPH v souladu se zák. č. 235/2004 Sb. V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH z 

nejvyššího podání není součástí rozdělované podstaty. 
 

V. 

Výši jistoty soudní exekutor stanoví v částce 150.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu v hotovosti do pokladny 

soudního exekutora nebo převodem na účet č.: 4602590237/0100 s použitím variabilního symbolu platby: 232401169 a do poznámky příkazu uveďte své 

jméno, a to nejpozději v den konání dražby do zahájení dražebního jednání, přičemž k jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li 

před zahájením dražby zjištěno, že platba došla na účet exekutora. 
 

VI. 

Byla zjištěna zástavní práva: 

Kredit group s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava – zástavní právo smluvní 

Kredit group s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava – zástavní právo exekutorské 

CASH COLLECTORS CZ a.s., Týn 1049/3, Staré Město, 11000 Praha – zástavní právo exekutorské 

Dudek Milan, Ke Trojici 971, 696 11 Mutěnice – zástavní právo exekutorské 

DEBTERIS Management Company SE, K Vinici 1256, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí – zástavní právo exekutorské 

Matuszczyková Kristina, Markova 48/1, 733 01 Karviná, Fryštát – zástavní právo exekutorské 

Matuszczyk Ivo, Závodní 1661/4, 735 06 Karviná, Nové Město – zástavní právo exekutorské 
 

Dále nebyla zjištěna žádná práva, která dražbou nezaniknou. 
 

VII.  

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jako jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná 

břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitosti zatěžovala i nadále ( § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř., ve znění účinném před 

novelou č. 334/2012 Sb.), nebyly zjištěny. 
 

VIII.  

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen 

vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a 

zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb.). 
 

IX. 

Soudní exekutor upozorňuje, že 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 byl nařízen výkon rozhodnutí, 

jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce přesně vyčíslí výši pohledávky a jejího příslušenství ke dni konání 

dražby a prokážou-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude řádně vyčíslena, soudní 

exekutor nepřihlíží. ( § 336f o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb.)  
 

X. 

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo dosud přihlásil jiné vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem, než pro které byl 

nařízen výkon rozhodnutí, aby přihlášku doplnil o přesné vyčíslení výše pohledávky a jejího příslušenství ke dni konání dražby a prokázal je příslušnými 

listinami. K přihláškám, které nebudou řádně doplněny, soudní exekutor nepřihlíží. ( § 336f o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb.)  
 

XI.  

Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých 

pohledávek při rozvrhu podstaty ( § 336f o.s.ř. ,ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb.), aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení 

svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 

336g o.s.ř., ve znění účinném před novelou č. 334/2012 Sb.) 
 

XII. 

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u  soudního exekutora a aby takové uplatnění 

práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo. 
 

XIII.  

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu 

předkupní právo zaniká. 

Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před 

zahájením dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno. Proti tomuto usnesení pak není odvolání přípustné. 
 

 

P o u č e n í:  Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení prostřednictvím 

soudního exekutora ke Krajskému soudu v Ostravě. 

 

Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. není přípustné. 

 

V Praze dne 24.10.2013 
 

 

Mgr. Zuzana Sobíšková  

  Soudní exekutor 

 
 

 

Doručuje se: 

oprávněný, povinný 

Kredit group s.r.o. 

CASH COLLECTORS CZ a.s.  

JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor EÚ Přerov  

Dudek Milan; JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor EÚ Brno-venkov  

DEBTERIS Management Company SE; Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor EÚ Chrudim  

Matuszczyk Ivo, Matuszczyková Kristina; Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutor EÚ Karviná  

Úřad městyse Suchdol nad Odrou (vyvěsit na úřední desku); Obecní úřad Bystřice pod Lopeníkem (vyvěsit na úřední desku) 

FÚ Územní pracoviště v Novém Jičíně; FÚ Územní pracoviště v Uherském Brodě 

ČSSZ, VZP ČR, Katastrální pracoviště Uherský Brod 
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