
se sídlem Hlinky 42/106, 603 00 Brno

IČ: 62096052
datová schránka: etag8hb
tel.: +420 543 237 149

e-mail: exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
el. podatelna: podatelna.eu@brno-mesto.cz
internet: www.urad.exekutorsky.cz

Čj.:

 030 DD 5/22-10

Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 42/106, Brno, 
v právní  věci  dobrovolné dražby sp.  zn.  030 DD 5/22 zahájené na návrh  Ing.  Oldřicha Fabiána,  Pod 
Bečevnou 129,  Vsetín,  755 01,  IČ:  67305059,  likvidátora  družstva Zemědělské  družstvo v  Novém 
Hrozenkově  "v  likvidaci",  Nový  Hrozenkov,  okres  Vsetín,  IČ:  00151157,  jmenovaného  usnesením 
Krajského soudu v Ostravě č.j. 42Cm 86/2017-17 ze dne 9.11.2017, rozhodl na základě ust. § 76 odst. 2 
e.ř. a ust. § 335 an. o.s.ř.

takto:

vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):

I. Dražba  nemovitých  věcí  uvedených v  bodě  II.  se  koná  prostřednictvím elektronického systému 
dražeb na adrese: www.  ex  drazby.cz    

Zahájení elektronické dražby: dne 16.6.2022 ve 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé 
činit podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 16.6.2022 ve 13:30 hod. 

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní  
řád (dále jen o. s. ř.).  Bude-li  v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení 
dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se  
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup 
dle věty předchozí se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo 
učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování veřejné 
dražby je veřejně přístupné.

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 7/14 nemovitých věcí, a to:  
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a jejich příslušenství:
- příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.

Shora  uvedené  nemovité  věci  tvoří  jeden  funkční  celek  a  budou  draženy  s  příslušenstvím  a  
součástmi jako jeden komplex.

III. Nejnižší podání   se stanoví v částce  100.000, – Kč. Minimální výše příhozu se stanoví částkou 
1.000,-  Kč.  Příhozy  se  činí  tak,  že  do  příslušného  okénka  dražitel  vypíše  částku  příhozu  a  
potvrzením (klikem) na tlačítko „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a 
jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu  
www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro aktuální zobrazení všech informací  
o  tom je  nutné  průběžně  provádět  aktualizaci  webové  stránky  použitím  tlačítka  nebo  odkazem 
„Aktualizovat“ (F5). Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických 
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je  
dražiteli  potvrzeno e-mailem. V souladu s ust.  § 336o odst.  2 písm. d) o.s.ř.,  v případě stejného 
podání bude určen vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako první (bude jako první 
systémem elektronické dražby přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal 
učinit  stejné  podání  jako  již  dříve  učiněné  (a  nesvědčí  mu  předkupní  právo),  systémem  pouze 
oznámeno, že toto podání nemůže mít účinky, na základě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další  
podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání.

IV. Výši jistoty soudní exekutor stanovil částkou 10.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu buď po předchozí dohodě 
v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu nejpozději 
před zahájením dražebního jednání  nebo na účet  soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený 
u České spořitelny, a.s., K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před 
zahájením dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod  
variabilním symbolem V. S. 522010, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ 
dražitele, nebo který bude zájemci o koupi předmětu dražby sdělen poté, co se stane Registrovaným 
dražitelem na portálu  www.exdrazby.cz, a prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. XIII. 
této vyhlášky. 

    V.   Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v 
dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

   VI.  Vydražitel je oprávněn převzít  vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po  
doplacení  nejvyššího  podání,  nejdříve  však  po  uplynutí  lhůty  k  podávání  návrhů  na  předražek. 
Byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po 
dni,  kdy  bylo  předražiteli  doručeno  usnesení  o  předražku.  Vydražitel  se  stává  vlastníkem  
vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-

li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci 
s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni 
jeho vydání (§ 336l odst. 1 a 2 o. s. ř.).

VII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek 
nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí,  které není  uvedeno v dražební  vyhlášce,  
nejde-li  o nájemce bytu,  výměnkáře,  je-li  součástí  výměnku právo bydlení,  nebo oprávněného z 
věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, 
jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního 
roku.  

VIII. Soudní  exekutor  upozorňuje  dražitele,  že  se  nepřipouští,  aby  nejvyšší  podání  bylo  doplaceno 
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci. 

IX. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné 
koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo 
výhrada zpětné koupě zanikají,  nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka 
pozemku k právu stavby,  předkupní  právo vlastníka stavby k pozemku a  vlastníka pozemku ke 
stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udělením příklepu nezanikají.  Hodlá-li někdo uplatnit 
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při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat listinami (jejich originálem nebo úředně ověřenou 
kopií),  doručenými  soudnímu exekutorovi v  některé  z  forem předepsaných touto vyhláškou pro 
Doklad o prokázání totožnosti (výrok. XVI. vyhlášky) před  zahájením dražebního jednání. Soudní 
exekutor ještě před zahájením dražby rozhodne, zda je předkupní právo prokázáno. Toto usnesení se 
zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz . V případě stejného nejvyššího 
podání bude příklep nejprve udělen tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li dražitel takovou 
osobou, bude vydražitelem určen ten, kdo učinil nejvyšší podání jako první.  Předkupní právo nebo 
výhrada zpětné koupě musejí být prokázány nejpozději před zahájením prvního dražebního jednání. 
Rozhodnutí zda jsou předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázány bude zveřejněno na 
adrese   www.exdrazby.cz   u konkrétní dražby, které se rozhodnutí týká.     

X. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že pozemek, který je předmětem dražby, není zatížen právem 
stavby.

XI. Jako  dražitel  se  může  elektronické  dražby  účastnit  pouze  osoba,  která  je  Registrovaným 
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této 
dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební 
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou.

Registrovaným  dražitelem se  stane  každá  osoba  (fyzická  i  právnická),  která  se  jako  dražitel  
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na 
„Registraci  dražitele“  v  sekci  „Můj  účet“,  nebo  se  rovnou  jako  dražitel  registruje  v  sekci 
„Registrace“.

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost  „Dokladem o prokázání  totožnosti  registrovaného 
dražitele  pro  dražby  probíhající  na  portálu  www.exdrazby.cz“  (dále  jen  „Doklad  o  prokázání 
totožnosti“),  jehož formulář je umístěn na portálu  www.exdrazby.cz v sekci  „Můj účet“ nebo v 
informačním banneru detailu této dražby na portálu  www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje 
dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.

Podpis  Registrovaného dražitele  na  Dokladu o  prokázání  totožnosti  musí  být  úředně  ověřen.  V 
případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o  
prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí  
být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být 
úředně ověřena. Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující  
oprávnění jej podepsat, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze 
dokumentů. 

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný 
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;
b)  zasláním  prostřednictvím  veřejné  datové  sítě,  a  to  buď  na  adresu  elektronické  podatelny 
exekutorského úřadu podatelna.eu@brno-mesto.cz, a nebo do datové schránky soudního exekutora – 
ID: etag8hb
c) zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence,
d) osobně v úředních hodinách v sídle soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly., Exekutorský 
úřad Brno-město, pracoviště pro styk s veřejností a účastníky řízení na adrese Hlinky 42/106, 603 00 
Brno.  V tomto  případě  není  nutné  úřední  ověření  podpisu  na  Dokladu o  ověření  totožnosti,  za 
předpokladu,  že  Registrovaný  dražitel  podepíše  Doklad  o  ověření  totožnosti  před  soudním 
exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem.

Dražiteli,  který  nedisponuje  technickým  vybavením  pro  registraci  a  následnou  dražbu,  soudní 
exekutor umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v sídle úřadu nebo 
na  jiném dohodnutém místě.  Písemná  žádost  musí  být  do  sídla  úřadu  doručena  nejpozději  dva 
pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba.

XIII.  Po skončení dražby bude v systému elektronický dražby na portálu  www.exdrazby.cz Zveřejněna  
výše  nejvyššího  podání.  Usnesení  o  příklepu se  v  elektronické  podobě  zveřejní  prostřednictvím
systému elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k o.s.ř. Usnesení o příklepu  se  vyvěsí
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po  dobu  15  dnů  na  úřední  desce  soudního  exekutora,  v  tomto  vyvěšeném  usnesení  nebudou
uvedeny údaje podle nichž je možno identifikovat vydražitele.

Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné.

Jako dražitel se může jednání zúčastnit  pouze ten, kdo zaplatil  do zahájení dražebního 
jednání jistotu, pokud nebylo v dražební vyhlášce uvedeno, že se složení jistoty nevyžaduje.  
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 musí své oprávnění prokázat listinou, jež byla 
úředně  ověřena,  nebo  jejich  zástupce,  jehož  plná  moc  byla  úředně  ověřena  (§  336h  odst. 
3 o. s. ř.).  Totožnost  fyzických osob bude  prokázána občanským průkazem nebo cestovním 
pasem,  existence  právnických  osob  výpisem  z  veřejného  rejstříku  nebo  jinou  zákonem 
stanovenou  úřední  listinou,  dokládající  právní  subjektivitu  právnické  osoby  a  to  buď 
v originálu, nebo úředně ověřenou kopií.

Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci 
soudních exekutorů, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání  
zvláštní předpis.

Nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor 
usnesením určil  a  která  nesmí  být  delší  než  jeden měsíc,  usnesení  o  příklepu se  marným 
uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání. To nařídí 
soudní  exekutor  i  tehdy,  jestliže  vydražitel  nepředložil  smlouvu  o  úvěru,  nejvyšší  podání 
nebylo doplaceno ve lhůtě uvedené v § 336l odst. 4 o.s.ř., nebo nezaplatil ve stanovené lhůtě  
předražek (§ 336m odst. 2 o.s.ř). 

Vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s.ř. je povinen 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 dluhy se započítá jistota složená 
vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli (§ 336n odst. 1 
o.s.ř.).

Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí 
je  soudnímu  exekutorovi  prokázat  nejpozději  před  zahájením  dražebního  jednání.  Soudní 
exekutor ještě před zahájením vlastní  dražby rozhodne,  zda předkupní  právo nebo výhrada 
zpětné koupě jsou prokázány; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 
o.s.ř.). 

V Brně dne 12.5.2022

Mgr. Dagmar Charamzová, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 

Dražební vyhlášku soudní exekutor doručí:
a) navrhovateli, osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo 
nájemní právo,
b) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má navrhovatel  
své bydliště (sídlo, místo podnikání),
c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění
d) příslušnému katastrálnímu úřadu,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost.
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