
Číslo jednací: 201 EX 01553/19-016 

 

Usnesení 
 

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Karviná, Komorní 4, Český Těšín,  
Mgr. Pavel Struminský, 

 
provádějící dobrovolnou dražbu nemovitých věcí dle Smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne 18.3.2019,                   
k návrhu osoby oprávněné disponovat s věcí, kterou je KONREO, v.o.s., IČ: 04706498, se sídlem Dobrovského 
1310/64, 612 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Petera Juhaňáka, nar. 31.7.1960, r.č. 600731/    , bytem Nové 
Hvězdlice 150, 683 41 Hvězdlice, insolvenční správce dlužníka Boženy Juhaňákové, nar. 4.4.1964, r.č. 645404/    , 
bytem Nové Hvězdlice 150, 683 41 Hvězdlice, na základě pokynu zajištěného věřitele KORVER, s.r.o.,                              
IČ: 46175768, se sídlem Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, zastoupeného Mgr. Jakubem 
Vyroubalem, advokátem se sídlem Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, za účelem zpeněžení 
majetku úpadce Petera Juhaňáka, nar. 31.7.1960, r.č. 600731/    , bytem Nové Hvězdlice 150, 683 41 Hvězdlice, za 
účelem zpeněžení majetku úpadce Boženy Juhaňákové, nar. 4.4.1964, r.č. 645404/    , bytem Nové Hvězdlice 150, 
683 41 Hvězdlice, ve věci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 29 INS 
2439/2015, v souladu s ust. § 52 odst. 1, ust. § 69 a ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném 
znění, ve spojení s ust. § 336b a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a ve spojení s 
ust. § 286 odst. 1 písmeno d), ust. § 289a odst. 1 a 2 a ust. § 409 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v 
platném znění, 
 

a vydal tuto 
 

dražební vyhlášku 
-elektronická dražba dobrovolná- 

 
I. 

 
Dražební jednání se koná dne 23.7.2019 v 13:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: 
www.exdrazby.cz 
 
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 23.7.2019 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i 
odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.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 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. 
 
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 a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem. 
 
Postup při dražbě je uveden v této vyhlášce nebo na uvedené internetové adrese www.exdrazby.cz 
 

II. 
 
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství: 
 

 

 

 

 

 



Ideální spoluvlastnický podíl dlužníka Petera Juhaňáka o velikosti 1/3 na níže uvedených nemovitých věcech, a to: 
 

 

 

Příslušenství nemovité věci: přípojky inženýrských sítí, venkovní úpravy, na pozemku p.č. St. 310, o výměře 490 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, je umístěna stavba hospodářské budovy. 

 
Ideální spoluvlastnický podíl dlužníka Boženy Juhaňákové o velikosti 1/3 na níže uvedených nemovitých věcech, a to: 
 

 

 

Příslušenství nemovité věci: přípojky inženýrských sítí, venkovní úpravy, na pozemku p.č. St. 310, o výměře 490 m2, zastavěná plocha a 

nádvoří, je umístěna stavba hospodářské budovy. 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek, jak 
jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Marcela Grygara ze dne 14.6.2019, pod č.j. 1693/2019, jehož předmětem 
bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených. Znalecký posudek k 
draženým nemovitým věcem je k nahlédnutí na Exekutorském úřadu Karviná, Komorní 4, Český Těšín, a taktéž v detailu 
dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dražeb. 
 



III. 
 
Pořadové číslo dražebního jednání: 1. 
 

IV. 
 
Výsledná cena výše označené nemovité věci činí 900 000,00 Kč.  
 

V. 
 
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovité věci a jejího příslušenství, práv a majetkových hodnot 
patřících k dražebnímu celku, tedy 600 000,00 Kč. Pokud je dražená nemovitá věc součástí obchodního majetku povinného a 
povinný se stane plátcem daně z přidané hodnoty do dne konání dražby, navyšuje se nejnižší podání o DPH v souladu se zák. 
č. 235/2004 Sb. V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH z nejvyššího podání není součástí rozdělované 
podstaty. 
 
Minimální výše příhozu se stanoví částkou 10 000,00 Kč. 
 

VI. 
 
Výši jistoty soudní exekutor stanoví v částce 120 000,00 Kč. Jistotu lze zaplatit v hotovosti do pokladny soudního exekutora v 
úřední době nebo na účet exekutora, č. účtu 107-8037170237/0100. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen 
tehdy, bude-li před zahájením dražby zjištěno, že došla na účet exekutora. Platba musí být provedena pod variabilním 
symbolem, který bude dražiteli sdělen soudním exekutorem poté, co se stane Registrovaným dražitelem na portálu 
www.exdrazby.cz prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. VII. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě.  
 
Jistota se úspěšnému vydražiteli započte na jeho nejvyšší podání. Neúspěšným dražitelům se jistota vrací  
po skončení dražebního jednání (§ 336j odst. 5 a 6 o.s.ř.). 
 

VII. 
 
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na 
portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního 
exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. VI. 
 

VIII. 
 
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje  
na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj 
účet“, nebo se rovnou jako 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 v informačním banneru detailu 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“, sdělí své jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození. 
 
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být doklad o 
prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě právnické osoby, 
obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou 
v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, 
jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující 
oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že 
původně písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být 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 listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu 
exekutorovi některým z těchto způsobů:  
 
a)  Uložením na portálu www.exdrazby.cz  v sekci “Můj účet“. 
b) Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu 

info@exekutor-struminsky.cz. nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: 5cqcu6e  
c)  Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence. 
d)  Osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Pavla Struminského, Exekutorský úřad Karviná, Komroní 4, 737 01 Český 

Těšín. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za předpokladu, že 
Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným 
úředním průkazem. 

 
Osoby, které mají zájem účastnit se elektronické dražby jako dražitelé, se musí registrovat a prokázat svou totožnost výše 
uvedeným způsobem nejpozději 24 hod. před okamžikem zahájení dražebního jednání. 
 

IX. 
 
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, 
nebyla zjištěna. 
 
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci 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 soudu oznámil a doložil ho 
listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku (§ 336b odst. 
3 písm. b) o.s.ř.). 
 

X. 
 
Soudní exekutor udělí příklep tomu, kdo učiní nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. 
Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní 
právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první (§336j odst. 1 
věta první o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 3 o.s.ř.). 
 
Zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; 
ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepoužije – viz předchozí odstavec (§ 338 odst. 3 o.s.ř.). 
 

XI. 
 
Do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu může každý, nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., písemně 
navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). 
Návrh předražku musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel 
musí ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu, předražek v plné výši zaplatit na účet soudního exekutora uvedeného 
výše v bodu VII. této vyhlášky za obdobných podmínek, jinak se k návrhu nepřihlíží (§ 336ja odst. 1 a 2 o.s.ř.). 
 
Po uplynutí 15-ti denní lhůty od zveřejnění usnesení o příklepu bude vydražitel vyzván, aby do tří dnů oznámil, zda svoje 
nejvyšší podání zvyšuje na částku nejvyššího předražku. Po uplynutí této lhůty vydá soudní exekutor usnesení o předražku, ve 
kterém zruší usnesení o příklepu a rozhodne o tom, kdo je úspěšným předražitelem a za jakou cenu nemovitou věc nabude (§ 
336ja odst. 3 o.s.ř.). 
 
Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, 
pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem. (§ 336ja odst. 4 o.s.ř.). 
 

XII. 
 
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, 
nejdříve však po uplynutí patnáctidenní lhůty k podání návrhu předražku (viz níže); byl-li však podán takový návrh, nemovité 
věci s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. 
 



Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a 
zaplatil-li nejvyšší podání, a to zpětně ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 69 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění 
pozdějších změn, dále jen „e.ř.“, ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.). 
 
Předražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a 
předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. 
 
Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu 
užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím. (§ 336l odst. 6 o.s.ř.). 
 

XIII. 
 
Nejvyšší podání musí být zaplaceno ve lhůtě stanovené soudním exekutorem v usnesení o příklepu, která počíná běžet dnem 
právní moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce. (§ 336j odst. 3 písm. a) o.s.ř.)  
 
Nejvyšší podání nebo předražek lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora, nepřesahuje-li částku 
270.000,00 Kč, nebo platbou na účet soudního exekutora. Postup je v takovém případě obdobný jako ten uvedený v bodě 
týkající se zaplacení dražební jistoty. Od povinnosti zaplatit nejvyšší podání je vydražitel osvobozen nejvýše do výše dvou 
třetin nejvyššího podání, pokud lze důvodně předpokládat, že v takové výši dojde k uspokojení jeho přihlášené pohledávky v 
rozvrhu (§ 336l odst. 3 o.s.ř.). 
 
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního 
práva na vydražené nemovité věci. 
 
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor usnesením určí a která nesmí být 
delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další 
dražební jednání. To nařídí soudní exekutor i tehdy, jestliže vydražitel nepředloží smlouvu o úvěru, nejvyšší podání nebude 
doplaceno ve lhůtě nejpozději dvou měsíců po uplynutí lhůty dvou měsíců od nabytí právní moci usnesení o příklepu, nebo 
předražek nebude zaplacen ve stanovené lhůtě. V tomto případě je tento vydražitel povinen nahradit náklady, které státu, 
exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním. Nahradí i škodu, která vznikla tím, že nezaplatil 
nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, nahradí rozdíl na nejvyšším podání. 
Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. (§ 336m 
odst. 2 a § 336n odst. 1 o.s.ř.). 
 

XIV. 
 
Soudní exekutor upozorňuje, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o dražbu prováděnou soudním exekutorem v 
souladu s ust. § 52 odst. 1, ust. § 69 a ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, ve 
spojení s ust. § 336b a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, a ve spojení s ust. § 286 
odst. 1 písmeno d), ust. § 289a odst. 1 a 2 a ust. § 409 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném 
znění, tedy o dražbu nemovitých věcí dlužníka na návrh insolvenčního správce dlužníka, který je vlastníkem 
dražených nemovitých věcí, nebude soudní exekutor provádět rozvrh rozdělované podstaty, neboť provedením 
dražby, respektive právní mocí usnesení o příklepu, případně usnesení o předražku a vyplacením výtěžku, jeho 
činnost končí. Proto není možné, aby se věřitelé domáhali uspokojení svých vymahatelných pohledávek 
prostřednictvím přihlášek do dražby podle ust. § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 
 

XV. 
 
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové 
uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při 
provedení exekuce přihlíženo. 
 

XVI. 
 
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že ho 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. 



 
Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je soudnímu exekutorovi prokázat 
nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být zahájeno dražební jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní 
dražby rozhodne, zda předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě jsou prokázány; toto usnesení soudní exekutor zveřejní v 
systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336b odst. 4 
písm. d) a § 336e odst. 3 o.s.ř.). 
 
Rozhodnutí o předkupním právu nebo výhradě zpětné koupě bude zveřejněno před začátkem dražebního jednání v systému 
elektronických dražeb. 
 
Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo 
nebo výhrada zpětné koupě. Nebude-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učiní jako první.  Ustanovení § 
336j odst. 1 věty druhé o losování se nepoužije. 
 

XVII. 
 
Po ukončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz zveřejněn údaj o tom, jaké bylo 
učiněno nejvyšší podání. 
 
Poučení:   
 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
 
V Českém Těšíně dne 17.6.2019 

 Mgr. Pavel Struminský  
 
 soudní exekutor  

 
 
 
Doručení: 
 
Doručuje se podle § 336c o.s.ř.: 
 
Do vlastních rukou 
� navrhovateli 
� vlastníku nemovité věci 
� osobám, které mají k nemovitým věcem předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě 
 
Dále se doručuje 
� spoluvlastníkovi nemovité věci, pokud tyto tvoří předmět nařízené dražby 
� finančnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má vlastník nemovité věci své bydliště 
� obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má vlastník nemovité věci své bydliště 
� těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění 
� příslušnému katastrálnímu úřadu 
� obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc 
 
Vyvěšuje se: 
� Úřední deska exekutora 
� Elektronická úřední deska exekutora 
� Úřední deska obce, v jejímž obvodu je nemovitá věc 
Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v jehož obvodu je nemovitá věc, aby dražební vyhlášku nebo její podstatný 
obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým podle § 336c odst. 3) o.s.ř. ode dne obdržení do dne konání dražby.  
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