
Č.j. 193 EX 6023/17-88
Ev. č. oprávněného: 215420408

USNESENÍ
JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo,
pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 04.09.2017, číslo jednací 25
EXE 1858/2017-12, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 20.04.2017, číslo jednací 70 C

153/2017 - 11   k uspokojení pohledávky oprávněného SPM INVEST a.s., se sídlem Stříbrná Lhota 747,
Mníšek  pod  Brdy,  PSČ:  252  10,  IČ:  27239306,  práv.  zast.  advokátem  Mgr.  Šimona  Mašková,
advokátka, se sídlem Boušova 792/, Praha, PSČ: 190 14, IČ: 40572366

proti povinnému 

Jan Michalec, bytem Vyškovec č.p. 54, Vyškovec, PSČ: 687 74,  dat. nar.: 21.01.1978

vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") a ve vazbě na § 336a zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému
na návrh oprávněného toto

USNESENÍ O STANOVENÍ DATA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
I. Elektronická  dražba,  nařízená  usnesením  soudní  exekutorky  č.j.  193  EX  6023/17-69  ze  dne
27.2.2020, se nově koná:

Čas zahájení elektronické dražby: 04.03.2021 09:00:00

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Čas ukončení elektronické dražby: 04.03.2021 09:30:00

Dražba se však koná i po této době, pokud 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 posledního 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, elektronická dražba se tím končí.
Podání  je  bráno za  učiněné pouze v případě,  že  bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno. 

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu:
www.exdrazby.cz.

II. Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
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Příslušenství  tvoří: příslušenství  stavby  č.p.  54  tvoří  vedlejší  hospodářská  stavba
navazující  na  tento  rodinný  dům.  Obě  stavby  stojí  na  pozemku  p.č.  st.  379/1.
Příslušenství pozemků p.č. 8842/13, 8842/15, 8842/16, 8190/2 a 8857/1 tvoří listnaté
stromy majícími charakter náletů ze sousedního lesa.
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III. Soudní exekutorka dle § 336o odst. 2 pism. a) o.s.ř. stanovuje způsob registrace dražitelů
a způsob, jakým jsou dražitele povinni sdělit svoje jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li
přiděleno, datum narozeni, takto:

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která: 
a) je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, 
b) prokáže svou totožnost, 
c) k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a 
d) zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou. 

Registrovaným  dražitelem  se  stane  každá  fyzická  nebo  právnická  osoba,  která  se  jako  dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na
„Registrace dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se jako nový 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 na
stránce u 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 nebo státu musí  být Doklad o prokázání totožnosti  podepsán fyzickou
osobou uvedenou v § 21 až 21b OSŘ a oprávnění musí být doloženo úředně ověřenou listinou. Je-li
Registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen.

Doklady učiněné v elektronické podobě musí  být  opatřeny zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních
služeb. Z obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno, příjmení, datum
narození a bydliště, u právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skutečnosti patrné
z  obsahu podpisu.  V  případě doručování  písemností  v  listinné  podobě  prostřednictvím veřejné
datové  sítě  musí  být  řádně  vyplněný  a  podepsaný  Doklad  o  prokázání  totožnosti  a  listiny
prokazující  oprávnění  jej  podepsat,  převedeny  do  elektronické  podoby  formou  autorizované
konverze dokumentů. 

Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni
konání této dražby starší šesti měsíců. 

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
dražitel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů: 

a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet,“ 
b) zasláním  na  adresu  elektronické  podatelny  exekutorského  úřadu:
drazby@soudniexekutorka.cz, 
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – ID c8hhnjq,
d) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní  licence  nebo
zasláním jiným způsobem, 
e) osobně v sídle Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské náměstí 156/2, 669 02
Znojmo. 
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V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za
předpokladu,  že  registrovaný  dražitel  podepíše  Doklad  o  ověření  totožnosti  před
pověřeným zaměstnancem soudní exekutorky a prokáže svoji totožnost. 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 rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a
zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!

Odůvodnění:

Usnesením č.j. 193 EX 6023/17-65 ze dne 27.2.2020 byla nařízena elektronická dražba shora uvedených
nemovitých věcí. Dražba se měla konat dne 28.04.2020 10:00.00. Usnesením soudní exekutorky č.j. 193 EX
6023/17-76 soudní exekutorka rozhodla tak,  že  dražba nemovitých věcí  povinného nařízená dražební
vyhláškou č. j. 193EX 6023/17 -65 ze dne 27.2.2020 se odročuje na neurčito. 

S ohledem na uvedené rozhodla soudní exekutorka o nařízení dražby na den 4.3.2021 v 09:00:00 hod. Dále
již soudní exekutorka nerozhodoval znovu o výsledné ceně nemovitosti, o výši nejnižšího podání, o výši
jistoty a způsobu jejího zaplacení, o závadách, jež prodejem v dražbě nezaniknou, neboť o těchto otázkách
již bylo pravomocně rozhodnuto (§ 211, § 159a odst. 5, §167 odst. 2, § 103 a §104 odst. 1 věty první o.s.ř.)
V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 193 EX 6023/17-65 beze změny. 

Poučení : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ve Znojmě dne 23.01.2021

JUDr. Eva Koutníková
                                                                                                             soudní exekutorka

Doručuje se: 

1.  Oprávněnému,  2.  Těm,  kdo  do  řízení  přistoupili  jako  další  oprávnění,  3.  Povinnému,  4.  Manželu
povinného (je-li nemovitá věc v SJM), 5. Osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní
právo nebo zástavní právo, osobám, kterým se doručuje usnesení podle § 336a o.s.ř. 6. Osobám, které již
přihlásily  své  vymahatelné  pohledávky  nebo  pohledávky  zajištěné  zástavním  právem  za  povinným  a
příslušnými listinami je prokázaly, 7. Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá
věc + žádáme obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnil způsobem v místě obvyklým,  8. Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu má
povinný  své  bydliště  (sídlo,  místo  podnikání),  9.  Těm,  kdo  vybírají  pojistné  na  sociální  zabezpečení,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění , 10. Obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc, 11. Příslušnému katastrálnímu úřadu.

Pokud  byl  tento  stejnopis  vyhotoven  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb,  tak  k  písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.
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