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U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, 
Náchod, pověřený provedením  exekuce  na  základě usnesení  Okresního  soudu  v  Náchodě ze  dne 
26.07.2011 č.j.  7EXE  503/2011-15,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle  exekučního  titulu,  jímž  je 
notářský  zápis JUDr.  Heleny  Součkové,  notářky  v Náchodě,  ze  dne  10.03.2011 č.j.  NZ  35/2011,  N 
41/2011, k uspokojení pohledávky oprávněných: a)  Petr Hampl, K Tenisu 513/7,  252 29 Dobřichovice, 
nar. 22.01.1969, b) Dana Hamplová, Kafkova 1432/47, 160 00 Praha 6-Dejvice, nar. 11.03.1973, c) Jitka 
Jarkovská, Pulice 56, 518 01 Dobruška, nar.  06.09.1965, d) Ing. Jiří Šmída, Ph.D., U Lípy 1328, 549 01 
Nové  Město nad Metují, nar. 20.07.1958, všichni zast. Jana Šmídová, U Lípy 1328, 549 01 Nové  Město 
nad Metují, e) Jana Šmídová, U Lípy 1328,  549 01 Nové  Město nad Metují, nar.  16.05.1960, ve výši 
267.153,- Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, proti povinnému: Petr Havel, Kamenice 114, 547 
01 Náchod, nar. 09.11.1948, vydává

d r a ž e b n í   v y h l á š k u

1/ Dražební jednání se uskuteční jako elektronická dražba dne 16.8.2018 v 10:00 hodin 
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz,
jak je popsáno na uvedené adrese a dále v tomto rozhodnutí ve výrokových částech 15 až 18.

Jedná se o další dražební jednání ve smyslu ust. § 336m odst. 3 občanského soudního řádu ve znění  
účinném do 31.12.2012.

2/ Předmětem dražby je nemovitá věc:

pozemek p. č. st. 299/3, jehož součástí je stavba k bydlení, v části obce Šonov, č. p. 13,

zaps. na listu vlastnictví č. 67, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, 
pro obec Šonov, katastrální území Šonov u Broumova,

včetně všech součástí a příslušenství.

3/  Výsledná cena uvedených nemovitých věcí činí 300.000,- Kč.

4/ Nejnižší podání se stanoví ve výši 150.000,- Kč.

5/  Výše jistoty se určuje částkou 50.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni  
zaplatit jistotu platbou na účet exekutora u České spořitelny a. s., č. ú. 3236429309/0800, v. s. 49611, 
specifický symbol - rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby. K platbě na účet soudního 
exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li 24 hodin před zahájením dražebního jednání zjištěno, že  
na účet došla.

6/  Vydražitel  je  oprávněn  převzít  vydražené  nemovité  věci  s příslušenstvím  dnem  následujícím  po 
vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se 
stane vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní 
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

7/  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  byla  nařízena  exekuce,  jestliže  je 
přihlásí  nejpozději  do zahájení  dražebního jednání  a  v přihlášce uvedou výši  pohledávky a jejího 
příslušenství  a  prokážou-li  je  příslušnými listinami.  K přihláškám,  v nichž výše pohledávky nebo 
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jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

8/  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, 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.

9/ Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu, a 
aby  takové  uplatnění  práva  prokázal  nejpozději  tři  dny  před  zahájením  dražebního  jednání,  a 
upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

10/ Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo nebo výhradu 
zpětné koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo 
zaniká.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je prokázat 
nejpozději tři dny před zahájením dražebního jednání.
Rozhodnutí o prokázání předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě bude v okamžiku zahájení 
elektronické dražby dostupné dražitelům registrovaným pro tuto dražbu v systému elektronických 
dražeb na portálu www.e-drazby.cz na detailu dražby na záložce „Dokumenty“. 

11/ Zahájení  elektronické  dražby  je  stanoveno  na  den  16.8.2018  v  10:00 hod.  Od tohoto  okamžiku 
mohou dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 16.8.2018 v 11:00. 
Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř. ve spojení s § 69 e.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 odsouvá 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. 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. Dražitelé  
jsou vázáni svými podáními, dokud soudní exekutor neudělí příklep (336i odst. 4 o.s.ř.).

12/ Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro 
dražby probíhající na portálu  www.e-drazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu 
www.e-drazby.cz přihlásí  a na účet  soudního exekutora  zaplatí  dražební  jistotu ve výši stanovené 
tímto usnesením ve výroku 5. této dražební vyhlášky.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje  
na portálu  www.e-drazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na záložce 
„Základní  údaje“  v  sekci  „Váš  profil“,  nebo  se  rovnou  jako  dražitel  registruje  v  sekci  
„REGISTROVAT“.
Registrovaný  dražitel  prokáže  svou  totožnost  dokladem  o  „autentizaci  (prokázaní  totožnosti)“ 
dražitele  pro  dražby  probíhající  na  portálu  www.e-drazby.cz (dále  jen  „Doklad  o  prokázání 
totožnosti“),  jehož formulář je umístěn na portálu  www.e-drazby.cz v sekci  „Formuláře a vzory“. 
Právnická osoba dokládá svou totožnost rovněž úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, 
který  není  starší  šesti  měsíců.  Územně  samosprávné  celky  jsou  povinny  dokládat  rozhodnutí 
zastupitelstva o účasti v dražbě v zastoupení jejich zástupcem.
Podpis registrovaného dražitele na dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě 
právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí byt doklad o prokázání 
totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí byt prokázáno 
listinou,  jež  musí  byt  úředně  ověřena,  nebo  jejich  zástupcem,  jehož  plná  moc  musí  byt  úředně 
ověřena.  V  případě  elektronického  doručování  musí  být  řádně  vyplněný  a  podepsaný  doklad  o 
prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedený do elektronické podoby 
formou autorizované konverze dokumentů.  Autorizovanou konverzi  dokumentů  je možno provést 
prostřednictvím služeb, které poskytuje např. Česká pošta, s. p. Doklad o prokázání totožnosti nesmí 
být ode dne jeho vyplnění registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší jednoho roku.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí registrovaný 
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci „Váš profil“ na záložce „Soubory autentizace“,
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny
    exekutorského úřadu a nebo do datové schránky soudního exekutora, 
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c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence na adresu sídla soudního 
    exekutora,
d) osobně v úředních hodinách v sídle soudního exekutora.

13/ Vyjma dražitelů s prokázaným předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě (dále jen dražitelé s 
předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě), jejichž předkupní právo nebo právo zpětné koupě 
bylo  prokázáno  do  zahájení  prvního  dražebního  jednání,  nemohou  dražitelé  činit  v  elektronické 
dražbě  stejná  podání.  Další  podání  musí  být  vždy vyšší,  než  předchozí  učiněné  podání.  Nejnižší 
možný příhoz se určuje částkou 2.000,-  Kč.  U elektronického systému dražeb se předpokládá, že 
dokáže přesně rozlišit časovou následnost příhozů a pozdější příhoz ve stejné výši dražitelem bez 
předkupního práva nepřipustí. Učiní-li stejné podání dražitelé s předkupním právem nebo výhradou 
zpětné koupě a  dražba již  nebude pokračovat  dalším příhozem, bude příklep  udělen  tomu,  kdo s 
vydražitelů s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě učinil podání či dorovnal podání jako 
první. Dorovná-li však spoluvlastník předmětu dražby jako vydražitel s předkupním právem dražitele 
s jinak vzniklým předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě (a dražba již nebude pokračovat 
dalším  příhozem),  naleží  příklep  spoluvlastníkovi  (§  338  odst.3  o.s.ř.).  Dorovná-li  dražitel  s 
předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě podání dražitele bez předkupního práva (a dražba 
již  nebude  pokračovat  dalším  příhozem),  je  příklep  udělen  dražiteli  s předkupním  právem  nebo 
výhradou zpětné koupě.

14/ Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.e-drazby.cz v záznamu o 
provedení  dražby  označena  osoba,  která  učinila  nejvyšší  podání  a  výše  nejvyššího  podání.  Od 
okamžiku zveřejnění osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání běží účastníkům dražby 
lhůta pro námitky proti udělení příklepu v délce 1 hodiny. Námitky je možné soudnímu exekutorovi 
doručit  v  některé  z  forem předepsaných touto  vyhláškou pro Doklad  o prokázání  totožnosti  (viz 
výroková část 16. tohoto usnesení) nebo prostřednictvím systému www.e-dražby.cz na detailu dražby. 
V  případě,  že  budou  podány  námitky  proti  udělení  příklepu,  rozhodne  o  nich  soudní  exekutor 
usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.e-drazby.cz. V případě, že 
budou námitky  shledány důvodnými,  pokračuje  dražba  předposledním podáním;  tato  výše tohoto 
podání  bude  obsažena  v  usnesení,  kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto  o  námitkách,  s 
určením, odkdy a dokdy je možné činit další podání. Pravidlo stanovené ve druhém odstavci výroku 
12. tohoto usnesení tím není nikterak dotčeno. Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách není odvolání 
přípustné. Pokud námitky nebudou shledány důvodnými, soudní exekutor udělí příklep (§ 336j odst.3 
o.s.ř.).

15/ Usnesení  o  příklepu se v elektronické podobě zveřejní  v systému elektronické dražby na portálu  
www.e-drazby.cz na detailu dražby na záložce „Dokumenty“ a doručí osobám dle §336k odst. 1 o.s.ř. 
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podaní ani v dodatečné lhůtě určené soudním exekutorem, která nesmí 
být delší než jeden měsíc (§ 336m odst.2 o.s.ř.), usnesení o příklepu se marným uplynutím této lhůty 
zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednaní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému 
soudu  v Hradci  Králové  prostřednictvím  Exekutorského  úřadu  Náchod.  Odvolání 
mohou podat  jen osoby uvedené v ustanovení  §  336c odst.  5 občanského soudního 
řádu, ve zněn účinném do 31.12.2012. Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě 1, 
2, 6-10 není přípustné. 

V Náchodě dne 10.07.2018

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát

    pověřený soudním exekutorem
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