
 

 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Plzeň-jih  
Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, soudní exekutor 

se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, Plzeň 
tel: 377331120, e-mail: info@eupj.cz ID datové schránky: 25iev27 

úřední a pokladní hodiny: Po, Út, St: 8:00-12:00 13:00-17:00, Čt: 8:00-12:00 13:00-15:00 

 
 

 
Čj.  190 EXD 1/19-6 

Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.! 
 
 
 
Soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň, 
Česká republika, podle ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění, na 
základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 08. 02. 2019 na návrh osoby oprávněné nakládat s věcí 
 
 

Insolvenční správci v.o.s., se sídlem Na Míčánce 1044/39, Praha 6, IČ: 22800085, zapsaná pod spisovou značkou A 

77217 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „navrhovatel dražby") insolvenční správce dlužníků: 

 

1) Inovační technologické centrum – VÚK, a.s., IČ 46357050, se sídlem č.p. 167, 250 70 Panenské Břežany, 

zapsaná pod spisovou značkou B 2408 u Městského soudu v Praze (insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSPH 

70 INS 10921 / 201 u Krajského soudu v Praze), zastoupená ohlášeným společníkem Mgr. Barborou Novotnou 

Opltovou (dále jen „dlužník 1“) 

2) VÚK Panenské Břežany a.s. v likvidaci, IČ 25604716, se sídlem Hlavní 50, 250 70 Panenské Břežany, zapsaná 

pod spisovou značkou B 14762 u Městského soudu v Praze (insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSPH 70 INS 

16875 / 2016 u Krajského soudu v Praze ) zastoupená ohlášeným společníkem Mgr. Barborou Novotnou Opltovou 

(dále jen „dlužník 2“) 

 

 

 
 
vydává toto 
 

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání  
(dražební vyhláška)  

 
 
I. 1. kolo dražebního jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního 

serveru: 
 

http://drazby.eupj.cz 
 
 

Zahájení elektronického dražebního jednání dne 10.05.2019 v 11:00:00 hod. 
 

 
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. 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 podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty 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. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukončení 
elektronické dražby dne 10.05.2019 v 11:30:00 hod. Časy zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým 
časem dražebního serveru. Sledování dražby je veřejně přístupné. 

 
II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:  

 
a) 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 
     b) 
 
 

 

      
c)  
 



 

 

 

 
a příslušenství nemovitých věcí, kterými jsou stavby nezapsané v katastru nemovitostí, dále podzemní stavba – bunkr, venkovní 
zpevněné plochy, vnitroareálové komunikace, trvalé porosty, oplocení a jednotlivé přípojky inženýrských sítí (dále jen „předmět 
dražby“). Areál je napojen na přípojky plynu a elektřiny, kanalizace svedena do septiku. Areál není napojen na vodovod. Nemovité 
věci a jejich příslušenství jsou dlouhodobě neudržované, bez řádné péče a servisu, a nacházejí se v havarijním stavu. Veškerá 
média jsou ODPOJENA! 
 
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že část předmětu dražby (soubor tzv. Dolního zámku) specifikovaných v rozhodnutí 
Ministerstva kultury České republiky ze dne 23.08.2016 č.j. MK 3164982016 byla uvedeným rozhodnutím prohlášena za kulturní 
památku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.  
 
Navrhovatel, jako insolvenční správce dlužníka 1 a 2 nemá k dispozici jakoukoliv stavební či technickou dokumentaci k předmětu 
dražby a nemá od žádného z dlužníků relevantní informaci o tom, jaká činnost byla v předmětu dražby vykonávána a s jakými 
důsledky.  
 
V předmětu dražby se nacházejí blíže neidentifikované nebezpečné chemické látky, chemické směsi a nebezpečné odpady (dále 
jen „ekologická zátěž“), které nejsou součástí soupisu majetkové podstaty dlužníka 1 a dlužníka 2. Z předmětu dražby byl odvezen 
radioaktivní odpad.   
 
Navrhovatel prohlašuje, že nebude odpovídat za vyklizení předmětu dražby a zejména pak za odstranění nebezpečných látek z 
předmětu dražby ani za jejich případnou likvidaci. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že případný vydražitel bude povinen při 
likvidaci nebezpečného odpadu nacházejícího se v předmětu dražby postupovat v souladu s pokyny Státní inspekce životního 
prostředí a právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečnými odpady. Bez řádného provedení stavebních a jiných úprav, 
jakož i odstranění nebezpečných látek nelze předmět dražby řádně užívat v souladu s jejich původním určením, bez toho, aniž by 
mohlo dojít k ohrožení života, veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.  
 
Veškeré náklady spojené s jakýmikoliv stavebními či jinými úpravami předmětu dražby, jakož i odstraněním a dalším nakládáním 
s nebezpečnými látkami včetně ostrahy předmětu dražby a jejich zajištěním půjdou od okamžiku převzetí předmětu dražby k  tíži 
vydražitele a vydražiteli z tohoto důvodu nevznikne vůči navrhovateli jakékoliv právo na peněžité či jiné plnění.  
S podrobným popisem stavu předmětu dražby budou zájemci řádně seznámeni při prohlídce předmětu dražby.  
  
 
III. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku 
činí částku ve výši 36.094.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů devadesát čtyři tisíce korun českých) a byla zjištěna soudním znalcem 
BDO Appraisal services - Znalecký ústav a.s., společnost, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ 27599582 ve 
znaleckém posudku č.j. 13-12-2018/194 ze dne 13.12.2018.. 
 
IV. Nejnižší podání se stanoví dle smlouvy o provedení dobrovolné dražby částkou ve výši 30.000.000,- Kč. 
 
V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce 3.000.000,- Kč. Lhůta k úhradě nejvyššího podání bude stanovena v usnesení o 
příklepu a bude činit 45 dnů ode dne skončení dražby. Nejvyšší podání je třeba uhradit na účet č.: 3549369319/0800, vedeného 
u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem: 119 vzkaz pro příjemce: jméno (název) vydražitele. Nezaplatí-li vydražitel 
nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nebude činit více jeden měsíc, usnesení o příklepu 
se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání. Obmeškaný vydražitel 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.  
 
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního 
práva na vydražených nemovitých věcech. 
 
Minimální příhoz se stanoví částkou 150.000,- Kč 
 
Jako dražitel se může elektronické dražby zúčastnit pouze osoba, která:  



 

 

 
a) je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru: http://drazby.eupj.cz/, jejíž totožnost byla 

ověřena (verifikována), k této dražbě se prostřednictvím dražebního serveru http://drazby.eupj.cz/ přihlásí a zaplatí 
dražební jistotu ve výši a za podmínek stanovených touto dražební vyhláškou.  

b) zároveň předloží „Čestné prohlášení“ na formuláři, jež je ke stažení v sekci „související dokumenty“, kde 
 

- výslovně písemně prohlásí, že se seznámila se stavem dražených nemovitých věcí a jejich příslušenstvím včetně 

ekologické zátěže a zúčastnila se některé z prohlídek organizovaných navrhovatelem dražby, dále 

- že na nakládání s ekologickou zátěží objednala, uzavřela smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí s osobou (osobami) 

oprávněnou přebírat odpad do svého vlastnictví, tedy osobou registrovanou 

na  https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa a zároveň přílohou přikládá „Souhlas k provozování zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů“ dle ust.  § 14 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále jen 

„Souhlas“), který byl vydaný Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem Životního prostředí minimálně v rozsahu 

níže uvedených typů odpadů: 

 
16 03 03  Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky 

16 03 05  Organické látky obsahující nebezpečné látky 

16 03 07  Kovová rtuť 

16 05 06  Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

16 05 07  Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

16 05 08  Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

14 06 01 Chlorofluorouhlovodíky, hydrohlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC) 
14 06 02  Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

14 06 03  Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

14 06 04  Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla 

14 06 05  Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla 
 

- prohlásí, že veškeré náklady, jakož i další závazky související s nakládáním s nebezpečnými látkami, jdou od okamžiku 
převzetí předmětu dražby výhradně k tíži vydražitele a vydražiteli z tohoto titulu nevzniknu vůči navrhovateli dražby 
jakákoliv práva na peněžité či jiné plnění, 

- prohlásí, že bere na vědomí, že se v objektu dražby nacházel radioaktivní odpad, který byl k datu vydání dražební 
vyhlášky odvezen.  

 
Podpis zájemce o dražbu i osoby oprávněné přebírat odpady do svého vlastnictví specifikované v písm. b)  bude na tomto 
čestném prohlášení úředně ověřen a toto čestné prohlášení na formuláři bude doručeno do sídla soudního exekutora nejpozději tři 
dny před zahájením dražby v písemném vyhotovení (originál či úředně ověřená kopie) nebo elektronicky (s doložkou o konverzi). 

 
 
Zájemci o dražbu předmětu dražby jsou povinni se nejdříve zaregistrovat do systému elektronických dražeb na adrese 
http://drazby.eupj.cz/, a to nejpozději 3 dny před zahájením dražby a posléze ověřit svou totožnost.  

 
Ověření totožnosti je možno provést třemi způsoby:  

1. ELEKTRONICKY – zasláním e-mailu s platným zaručeným elektronickým podpisem, který splňuje požadavky ust. § 2 
zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede dnem zahájení dražby (pro tuto možnost je nutné 
mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou. Kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
jsou: První certifikační autorita a.s. IČ 26439395, Česká pošta s.p., IČ 47114983, eldentity a.s. IČ 27112489) na 
e-mailovou adresu: info@eupj.cz nebo podatelna@eupj.cz.  

2. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE (formulář je k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru 
http://drazby.eupj.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Plzeň-jih, se sídlem Náměstí 
T.G.Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň, Česká republika. V tomto případě je nutné doručení nejméně 3 pracovní dny přede 
dnem zahájení dražebního jednání nebo v téže lhůtě osobně na podatelně v sídle Exekutorského úřadu Plzeň-jih, 
Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň, Česká republika. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je 
NUTNÉ předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání 
dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými 
podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu 
dražitelů! 

3. OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU Exekutorského úřadu Plzeň-jih, soudního exekutora Mgr. et Mgr. Lenky Kozlové, se sídlem 
Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň, Česká republika. Totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnost, 
v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo 
jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je 
zástupce dražitele povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního či jiného rejstříku a 
plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů! 

4. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE S AUTORIZOVANOU KONVERZÍ - Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na dražebním 
serveru po přihlášení se ke svému účtu. Formulář podepište a podpis nechte úředně ověřit (u notáře nebo na kterémkoli 
kontaktním místě CzechPOINT). Na kontaktním místě CzechPOINT nechte u dokumentu s ověřeným podpisem provést 
autorizovanou konverzi a zkonvertovaný dokument zašlete e-mailem na adresu info@eupj.cz nebo podatelna@eupj.cz. 

 
Zájemci o dražbu předmětu dražby, kteří jsou registrovanými dražiteli a jejichž totožnost byla ověřena a k této dražbě se na 
dražebním serveru http://drazby.eupj.cz přihlásí, a splní další povinnosti, stanovené touto dražební vyhláškou, jsou povinni zaplatit 
dražební jistotu nejpozději jeden den před zahájením elektronického dražebního jednání výhradně na účet soudního exekutora  č.ú. 



 

 

3549369319/0800, vedeného u České spořitelny, a.s.. Variabilní symbol bude vygenerován každému registrovanému a 
verifikovanému dražiteli, který se k dražbě přihlásí, individuálně. Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem 
s uvedením specifického symbolu, do kterého dražitelé uvedou buď rodné číslo (v případě fyzických osob) nebo IČ (v případě 
právnických osob). K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li jeden pracovní den před zahájením 
dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražební jistotu na 
účet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci 
o dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.  
 
Prohlídka předmětu dražby 
 
Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech vždy v místě, sraz účastníků prohlídky je na adrese 
Panenské Břežany 50, (parkoviště u vrátnice). Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne zástupce 
navrhovatele dražby pan Miloš Lenger, tel. číslo 774039515 (dále jen „pověřená osoba“). 
 
Účastník prohlídky je povinen, na výzvu osoby zajišťující prohlídku, prokázat se platným průkazem totožnosti. Jedná-li za fyzickou 
osobu, předloží úředně ověřenou plnou moc, jedná-li za právnickou osobu a je zároveň jejím statutárním orgánem, předloží výpis z 
obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru v případě zájemce zahraničí osoby, ne staršího 3 dnů ke dni prohlídky, 
jedná-li za právnickou osobu a není zároveň jejím statutárním orgánem, předloží navíc úředně ověřenou plnou moc udělenou 
osobou oprávněnou právnickou osobu zastupovat a výpis z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru v případě 
zájemce zahraničí osoby, ne staršího 3 dnů ke dni prohlídky. Účastník prohlídky bude zaregistrován a předložené plné moci a 
výpisy z obchodního rejstříku, popř. jiného registru, budou přiloženy k registračnímu formuláři a účastníkům prohlídky se nevrací!  
 
Vzhledem k povaze objektu a přítomné ekologické zátěži je pohyb účastníků možný pouze v malé skupině, vždy v doprovodu 
pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv. Účastníci prohlídky jsou, po dobu prohlídky 
předmětu dražby a pohybu v areálu předmětu dražby, povinni vždy respektovat pokyny pověřené osoby. Bližší prohlídka 
ekologické zátěže, resp. její vizuální posouzení odbornou osobou ze strany zájemce je možná v místě a v souladu s pokyny 
pověřené osoby. Vzhledem k povaze objektu je účast na prohlídce předmětu dražby na vlastní nebezpečí, což účastníci prohlídky 
vezmou zápisem do seznamu účastníků prohlídky na vědomí. Plánované prohlídky se uskuteční:  
 
1. prohlídka dne 20.03. 2019 v 10:00 hod.  
2. prohlídka dne 28.03. 2019 v 10:00 hod.  
3. prohlídka dne 17.04. 2019 v 10:00 hod.  
4. prohlídka dne 23.04. 2019 v 10:00 hod. 
 
O své účasti a počtu zúčastněných osob v datech plánovaných prohlídek zájemce upozorní pověřenou osobu telefonicky nejméně 
3 pracovní dny přede dnem plánované prohlídky v termínech uvedených výše.  
 
Navrhovatel dražby si vyhrazuje právo uskutečnit prohlídky ve stanovených dnech i v jiném než předem určeném čase, a to v 
případě, kdy se v konkrétní den plánované prohlídky bude chtít prohlídky zúčastnit více zájemců, a to z důvodu jejich bezpečnosti. 
V takovém případě o počtu osob, které se účastní prohlídky ve výše uvedený termín rozhodne pověřená osoba. 
  
VI. Závady a práva, které prodejem předmětu dražby v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní 
předpisy, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem 
společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.): 
 
a) 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
b) 

 

 

 



 

 

 
 
 
Na část předmětu dražby ve vlastnictví dlužníka 1) je uzavřena nájemní smlouva ze dne 29.07.2011 s panem Petrem Pierkazem, 
bytem Na Hůrce 788, 250 65 Líbeznice na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou v trvání jednoho a tří měsíců. S ohledem na krátkou 
výpovědní lhůtu bylo také o tomto nájemním právu rozhodnuto, že nezanikne. Na předmětu dražby ve vlastnictví dlužníka 2) není 
uzavřena žádná nájemní smlouva. 
 
VII. Právní závady na předmětu dražby, resp. na nemovitostech váznoucí zaniknou až po vydání potvrzení insolvenčního správce o 
zániku zástav a jeho vkladem na příslušný katastrální úřad. 
 
VIII. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydražený předmět dražby  dnem následujícím po 
doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336 ja odst. 1 o.s.ř.; byl-li však podán takový návrh,  předmět 
dražby lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem 
vydraženého  předmětu dražby, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to zpětně ke dni 
vydání usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 2 o.s.ř.). Předražitel se stává vlastníkem 
vydraženého  předmětu dražby, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. 
Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydraženého předmětu dražby, je povinen vrátit ji navrhovateli, vydat mu 
užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s předmětem dražby. (§ 336l odst. 6 o.s.ř.). 
 
IX. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k předmětu dražby, k jeho části nebo k majetku, který slouží k jeho provozování 
nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit, 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, která udělením příklepu nezanikají. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní 
právo, musí je prokázat předložením listin, které doručí soudnímu exekutorovi nejpozději 3 dny přede dnem zahájení dražebního 
jednání. V této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě včetně důkazů k jeho prokázání doručeno 
soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor bezprostředně před časem zahájení dražby, na které se dražba koná, rozhodne 
usnesením, zda předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto 
usnesení bude zveřejněno při zahájení dražby on-line v elektronickém systému dražeb na adrese http://drazby.eupj.cz/.  
 
X. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u insolvenčního soudu, a 
aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději 3 dny přede dnem zahájení dražebního jednání, jinak k jeho 
právu nebude při provedení dražby přihlíženo. Bude-li uplatnění včas prokázáno, dražba bude odročena do pravomocného 
rozhodnutí o žalobě, ledaže prodejem předmětu dražby v dražbě insolvenční správce odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně 
hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. (§ 225 insolvenčního zákona) 
 
XI. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, povinný, 
manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud je předmět dražby   dosud ve společném jmění manželů, 
vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o.s.ř. a dále ti, kterým v nabytí věci brání zvláštní právní předpis.  
 
XII. V systému elektronických dražeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, a tudíž nemůže být učiněno shodné podání. 
Další podání tedy musí být vždy vyšší, jinak k němu nebude přihlíženo. Jednotlivá podání se zvyšují minimálně o částku uvedenou 
v čl. V.  To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo, tito jsou před udělením příklepu systémem vyzýváni k využití 
práva uplatnit předkupní právo za dosažené nejvyšší podání.  
 



 

 

XIII. Po ukončení dražby bude vydáno usnesení o příklepu, které bude vyvěšeno na úřední desce soudního exekutora na 
www.eupj.cz v sekci „úřední deska“ pod jednacím číslem a zároveň zpřístupněno dálkovým přístupem. V takto zveřejněném 
usnesení se nebudou uvádět údaje, podle nichž je možné identifikovat vydražitele (§ 336k odst. 1 o.s.ř.). 
 
(Účast účastníka a dražitele, který nemá přístup k technickému zařízení k účasti na dražbě, zajistí soudní exekutor na písemnou 
žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby). 
 
Poučení:  Proti tomuto usnesení NENÍ odvolání přípustné Přihlášku pohledávky a popěrné právo vůči pohledávkám ostatních 

věřitelů není možné do začátku dražebního jednání uplatnit, neboť tyto nároky mohou být vypořádány jen v rámci 
insolvenčního řízení. 

 
          Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována 

prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu 
Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné 
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou 
v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na 
technickém nosiči dat. 

 
 

V Plzni dne 08.03.2019 
 
 

      
    Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová  

    soudní exekutor  
    Exekutorský úřad Plzeň-jih  

 
Otisk úředního razítka  

  
  

 


