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U S N E S E N Í   
 

 
 Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha - 

Praha 1, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavřené dne 11.6.2020 mezi ním a společností Voleský a partneři, 

v.o.s. se sídlem Viktora Huga 468/11, Praha 5 IČ: 26717514, insolvenčním správcem dlužníka Václava Geberta, nar. 20.1.1978, 

trv. bytem Pečky, Lhotecká 488, PSČ 289 11, jmenovaným na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v 

Liberci č.j. KSLB 82 INS 25029/2019-A-9 ze dne 5.12.2019,  r o z h o d l   

 

takto: 
 

I.     Soudní exekutor uděluje vydražiteli: Jakub Kořínek, nar. 27.9.1979,  Brdlíkova 1b,            

150 00 Praha 5, příklep na tyto nemovitosti: 

 

spoluvlastnický podíl o velikosti 4/1000 na pozemku parc. č. 1908, jehož součástí je stavba č.p. 488, pozemku 

parc. č. 1909, jehož součástí je stavba č.p. 487, to vše v obci a k.ú. Pečky 

 

za nejvyšší podání ve výši 90 000,00 Kč. 

II.     Vydražiteli se stanoví lhůta k zaplacení nejvyššího podání v délce 30 dnů ode dne právní moci 

usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota                 

ve výši 20 000,- Kč.  

 
 

Odůvodnění 

Usnesením čj. 140 ED 1/2020-03 ze dne 4.9.2020 bylo ve shora uvedené věci nařízeno dražební. Při 

elektronické dražbě konané dnešního dne učinil vydražitel uvedený ve výroku nejvyšší podání ve výši 90 000,- Kč. 

 

Poučení: 

Každý, kromě osob uvedených v ust. § 336h odst. 4 občanského soudního řádu, může do 15 dnů ode dne 

zveřejnění tohoto usnesení písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu, 

tedy o částku ve výši 22 500,00 Kč, vyšší, než je nejvyšší podání. Návrh musí obsahovat náležitosti dle ust. § 42 

občanského soudního řádu a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve výše 

uvedené lhůtě předražek na účet soudního exekutora (účet č. 7011029599/5500/5500 vedený u Raiffeisen Bank a.s., 

variabilní symbol 201801) zaplatit. Je-li učiněno více předražků nemovitost, nabude nemovitosti ten, kdo učiní nejvyšší 

předražek. 

 

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení 

nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty pro navržení předražku (§ 336ja zák. č. 99/1963 Sb.)  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. Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené 

nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou způsobil při hospodaření 

s nemovitostí a jejím příslušenstvím (ust. § 336l občanského soudního řádu). Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší 

podání 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 vydání 

dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složena vydražitelem, 

převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. Nepostačuje-li k úhradě závazků shora 

uvedených složená jistota, podá soudní exekutor k vymožení potřebných částek návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

proti vydražiteli (ust. § 336n občanského soudního řádu). Nejvyšší podání uhradí vydražitel na účet soudního 

exekutora č. 7011029599/5500/5500 vedený u Raiffeisen Bank a.s., variabilní symbol 201801.   

 



Proti usnesení o příklepu je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení k Městskému soudu v Praze 

prostřednictvím podepsaného soudního exekutora. Odvolání může podat oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako 

další oprávnění, povinný a vydražitel. Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby 

uvedené v ust. § 336c odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu, tedy jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili 

jako další oprávnění, povinný, manžel povinného, osoby, o kterých je exekutorovi známo, že mají k nemovitosti 

předkupní nebo zástavní právo a osoby, které přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné 

zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly, kterým nebyla doručena dražební vyhláška, 

jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Odvolání dále mohou podat dražitelé, kteří se zúčastnili 

dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech.  

 

 

V Praze dne 12.10.2020 

L.S. 

 

Mgr. Jan Vedral, v.r. 

soudní exekutor 
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