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Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 

3, 130 00 Praha 3, na základě § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. na návrh Mgr. Tomáše 

Gartšíka, IČ: 662 49 708, se sídlem Brno, Divadelní 616/4, PSČ: 602 00, insolvenčního 

správce dlužníka: Karel Přívětivý, nar. 17.2.1963, IČ: 123 74 288, bytem Jesenice, 

Budějovická 303, PSČ: 252 42, vydává tuto  

 

dražební vyhlášku 
 
 
I. 

V souladu s ustanovením § 76 odst. 2 exekučního řádu a § 52 dost. 1 exekučního řádu a 

ustanovením § 336b o.s.ř., se vyhlašuje první dražební jednání, které se koná 

prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: 

www.drazby-exekutori.cz. 

Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 24.11.2022 v 11:00 hod. Od 

tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. 

 

II. 

Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 24.11.2022  ve 12:00 hod. Dražba se však 

koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 

okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na 

okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další 

podání. V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud 

dražitelé činí podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem 

elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno, tzn. podání se objeví on-line v seznamu 

přijatých podání.  

III. 

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:  
 

id ½  nemovitostí původně ve společném jmění manželů (SJM) dlužníka a jeho 

bývalé  manželky paní Blanky Přívětivé, r.č. 605713/1245, Čestmírova 521/9, 

http://www.drazby-exekutori.cz/
zemanova
Zvýraznění



 

  

Nusle, 14000 Praha 4 vypořádaném insolvenčním správcem postupem dle § 274 

IZ zahrnutím nemovitostí do majetkové podstaty:  

Pozemek p.č. St. 59 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Kostelní 

Střimelice čp. 59, rodinný dům, 

Pozemek p.č. 58/2 ostatní plocha, 

Pozemek p.č. 60/2 zahrada, 

Pozemek p.č. 343 zahrada, 

které se všechny nacházejí v k.ú. 757683 Kostelní Střimelice a jsou zapsány na 

LV 874 vedeném KÚ SČK, KP Kolín (dále též souhrnně „nemovitosti“). 

Tyto nemovitosti budou draženy se všemi součástmi a příslušenstvím. 

 

IV. 

Výsledná cena předmětu dražby uvedeného v čl. III. tohoto usnesení, stanovená na 

základě znaleckého posudku č. 77-2022 vypracovaného dne 14.6.2022 soudním znalcem 

ing. Tomášem Volkem, činí 2,200.000,- Kč (slovy: dva miliony dvěstě tisíc korun 

českých). 

V. 

Nejnižší podání se stanovuje ve výši 1.650.000,- Kč (slovy: jeden milion šestset padesát 

tisíc korun českých). Minimální příhoz se stanovuje ve výši 10.000,- Kč. 

VI. 

Výše jistoty se určuje v částce 200.000,- Kč. Zájemci o předmět dražby jsou povinni 

zaplatit jistotu nejpozději do 23.11.2022, a to výlučně převodem na účet soudního exekutora 

vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-142800257/0100, variabilní symbol 122, jako 

specifický symbol použije zájemce své rodné číslo nebo IČ. K platbě na účet soudního 

exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením elektronické dražby zjištěno, 

že na účet soudního exekutora také došla. Do elektronické dražby budou připuštěni jen 

dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu.  

VII. 

S nemovitými věcmi nejsou spojena práva a závady, ve formě věcných břemen, výměnků a 

nájemních, pachtovních či předkupních práv, která prodejem nemovitých věcí v dražbě 

nezaniknou. 

 



 

  

VIII. 

Způsob registrace dražitelů 

Dražby se může účastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (bod VI.) a je účastníkem 

dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost. Dražit 

nesmí soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora, 

povinný, manžel povinného a ti, jimž v nabytí dražené věci brání zvláštní právní předpis. 

Účastníkem dražby se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede 

základní registraci na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost 

odesláním registračního formuláře umístěného na internetových stránkách www.drazby-

exekutori.cz v sekci registrace uživatele, způsobem tam uvedeným provozovatelem 

dražebního portálu. Účastník je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny povinné 

údaje, jinak mu nebude umožněno registraci dokončit. Účastník je povinen v registračním 

formuláři uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením 

pravdivých informací způsobí. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně 

v údajích uvedených v registračním formuláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli 

dražebního portálu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl registrační formulář v 

elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka a přístupný všem uživatelům, k 

jejichž dražbám se účastník přihlásí. Účastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské 

jméno, pod kterým se bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či 

dražitele. Uživatel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních 

označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení buď registraci 

uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno. Pro fyzickou 

osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého 

výlučného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený „FYZICKÁ 

OSOBA“ a tento opatřit svým podpisem a doručit jedním z níže uvedených způsobů 

provozovateli dražebního portálu. Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit 

jako společní dražitelé - manželé a draženou věc nabýt do společného jmění manželů, jsou 

povinni vyplnit registrační formulář označený „SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ“, v němž 

uvedou, který z manželů bude jménem manželů činit podání a tento oba opatřit svým 

podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu. Pro právnickou osobu, která má v 

úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví, platí, že je 

povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna za 

právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený „PRÁVNICKÁ OSOBA“, v němž osoba, 

která formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vyplývá její oprávnění jednat za právnickou 

osobou a tento opatřit svým podpisem a spolu s ověřeným aktuálním výpisem z obchodního 

rejstříku doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu. 

Účastník, který má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené 

věci, je povinen tuto skutečnost prokázat.  Za prokázání předkupního práva, nelze-li tuto 

skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení originálu nebo 

úředně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní právo vyplývá. Aby se účastník mohl účastnit 

elektronické dražby, doručí vyplněný registrační formulář provozovateli dražebního portálu 

jedním z následujících způsobů:  



 

  

a) Registrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři 

úředně ověřit a v této formě jej odešle v listinné podobě provozovateli dražebního portálu.  

b) Registrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři 

úředně ověřit a nechá listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této 

podobě jej doručí provozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-

aukce.com.  

c) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným 

elektronickým podpisem a v této formě jej doručí provozovateli dražebního portálu na 

emailovou adresu spravce@e-aukce.com.  

d) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným 

elektronickým podpisem a v této formě jej doručí, je-li to možné, provozovateli dražebního 

portálu do jeho datové schránky: dbdfdti.  

e) Registrační formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se 

účastnit, a současně mu prokáže svou totožnost platným osobním dokladem. Protokol předá 

uživateli, který ho doručí do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou 

konverzí do elektronické podoby.  

IX. 

Způsob určení vydražitele a usnesení o příklepu, nabytí vydražené věci 

Příklep bude učiněn tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání a u něhož budou splněny 

další podmínky stanovené zákonem a touto dražební vyhláškou. Vydražitel je oprávněn 

převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení 

nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o 

příklepu na úřední desce soudního exekutora. V uvedené lhůtě může každý, kromě soudního 

exekutora, který dražbu provádí, jeho zaměstnanců, obmeškalého věřitele a těch, jimž 

v nabytí věci brání zvláštní předpis, písemně exekutorovi navrhnout, že vydraženou 

nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší než bylo nejvyšší podání (tzv. 

předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí 

být úředně ověřen. Předražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím 

dnem následujícím po dni, kdy mu bylo 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 stane 

vlastníkem vydržených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku 

právní moci a zaplatil-li předražek, a to ke dni vydání usnesení o předražku. Lhůta 

k zaplacení nejvyššího podání pro vydražitele bude stanovena v usnesení o příklepu. 

Navrhovatel předražku je povinen zaplatit předražek na účet soudního exekutora dle čl. X. 

této vyhlášky, ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu na úřední desce soudního 

exekutora. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, k návrhu se nepřihlíží. Vydražitel, který 

nezaplatí nejvyšší podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, event. ani v dodatečné 

lhůtě určené soudním exekutorem, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi 

a účastníkům dražby vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním a škodu, která 



 

  

vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená 

vydražitelem. Totéž platí i pro případ, kdy vydražitel nedoplatí ve stanovené lhůtě předražek. 

 

V případě stejného podání bude určen vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako 

právní (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, přičemž jednotlivá podání se zvyšují minimálně o částku 

uvedenou v čl. V. věty druhé této vyhlášky. Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného 

podání více dražitelů (byly by systémem přijaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li 

možno udělit příklep dražiteli s předkupním právem, pak exekutor určí vydražitele losem. 

Termín a místo provedení losování bude oznámen v systému elektronické dražby na portálu 

www.drazby-exekutori.cz. Pokud se dražitel se shodným příhozem losování fyzicky 

nezúčastní, provede losování za něj exekutorem určený pracovník exekutorského úřadu; o 

tom bude opět vyvěšena informace na shora citovaných internetových stránkách. Toto 

neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo a to v případě, že bude učiněno stejné 

podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude 

udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo. 

 

X. 

Vydražitel je povinen nejvyšší podání za vydražený předmět dražby zaplatit nejpozději 

do 7 dnů od udělení příklepu. Nejvyšší podání lze uhradit převodem na účet soudního 

exekutora vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 107-142800257/0100, variabilní symbol 122, 

jako specifický symbol použije své rodné číslo nebo IČ.  

 

XI. 

Vyzývá se každý, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatil u 

soudního exekutora nejpozději jeden den před okamžikem, ve kterém má být zahájena 

dražba a aby takové uplatnění práva ve stejné lhůtě prokázal, jinak k jeho právu nebude 

přihlíženo. 

XII. 

Upozorňuje se, že osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné 

koupě, ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. 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 nezaniká. 

http://www.drazby-exekutori.cz/


 

  

Hodl.á-.li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je u soudního exekutora 

prokázat nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být dražba zahájena. 

 

XIII. 

Vyzývá se každý, kdo má k nemovitým věcem 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. 

XIV. 

Po skončení dražby bude v systému elektronické dražby na portálu www.drazby-exekutori.cz 

zveřejněn dražitel (identifikován přiděleným ID), který učinil nejvyšší podání a výše 

nejvyššího podání. 

 

XV. 

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že doplacení nejvyššího podání úvěrem se zřízením 

zástavního práva na vydražené věci se nepřipouští.    

 

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. 

 

V Praze dne  24.10.2022 

 

 

                      
                    JUDr. Jan Fendrych, v.r. 

                                 soudní exekutor  
 

otisk úředního razítka 
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