
Číslo jednací: 085 EX 5100/14-134

UU  ss  n e sn e s  e n íe n í
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražbao nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek,  Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,
www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j.  28 EXE
777/2014-12, ze dne 17.4.2014, které vydal Okresní soud v Klatovech, kterým byl soudní exekutor pověřen k návrhu 
oprávněného:      
Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609, zast. Marek Lošan,
Mgr., advokát, jednatel a společník HAVEL,HOLÁSEK & Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 11000, Praha 1 -
Nové Město
proti povinnému: 
2.  LIBOR  JENČOVSKÝ,  Sobětice  60,  33901,  Klatovy,  nar.03.06.1981,  
3. ZDENĚK RUBÁŠ, nám. Dr. E. Beneše 38, 34012, Švihov, nar.16.08.1971, IČ 66385911
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši .........................................................................301308,30 Kč s příslušenstvím

rozhodl na základě § 52 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) 

t a k t o:

K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo  085 EX 5100/14-13, 
který nabyl právní moci dnem 12.6.2014, se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

V souladu s ustanovením § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 
„o.s.ř.“ nařizuji jednání k provedení dražby nemovitých věcí povinného a stanovím:

I. 
Nařizuje se první elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na 

adrese portálu
http://  www.exdrazby.cz  

Čas zahájení  elektronické dražby je stanoven na  den 27.2.2017 v 11:00 hod.,  od tohoto okamžiku mohou 
dražitelé činit podání.

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 27.2.2017 v 13:00 hod. Dražba se však koná do doby, 
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 „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.  Jednotlivá  podání  všech  dražitelů  a  jejich  výše  budou  bezprostředně  zobrazovány  na  portálu 
www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. 

II.
Předmětem dražby  je  spoluvlastnický  podíl  ve  výši  ½  na  nemovitých  věcech  ve  vlastnictví  povinného:  2.  LIBOR
JENČOVSKÝ, Sobětice 60,  33901,  Klatovy,  nar.03.06.1981,  a dále spoluvlastnický podíl  ve výši  ½ na  nemovitých
věcech ve  vlastnictví  povinného:  3.  ZDENĚK RUBÁŠ,  nám.  Dr.  E.  Beneše 38,  34012,  Švihov,  nar.16.08.1971,  IČ
66385911, tj. celkem:
nemovité věci zapsané na LV 2929, katastrální území Sobětice u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy

K nemovitým věcem náleží následující příslušenství: oplocení.
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Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi najednou jako jeden dražební celek.

III.
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.  

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“.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen.     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. 

V případě  elektronického  doručování  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  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 e-
podatelna@exekucepraha.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora – ID: qjzg82q;

c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence nebo

d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Praha 9, Pod Pekárnami 245/10.

IV.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí byla určena usnesením soudního exekutora č.j.  085 EX 5100/14-121  ze dne 
27.10.2016 částkou ve výši 1.122.000,- Kč, a to na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o. č. ZP-12266 ze dne 
29.8.2016,  jehož předmětem bylo ocenění  nemovitých věcí  a jejich příslušenství  a jednotlivých práv a závad s  nimi 
spojených.

V.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí částkou ve výši 748.000,- Kč.

Příhozy se činí  tak,  že do příslušného okénka dražitel  vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem) na tlačítko 
„Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou řazeny chronologicky a časově za 
sebou a vždy bezprostředně  zobrazeny na  portálu  www.exdrazby.cz v rámci  zobrazení  informací  o této dražbě.  Pro 
aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítka nebo 
odkazem „Aktualizovat“ (F5).   

VI. 
Výši  jistoty  určuji  (max.  třemi  čtvrtinami  nejnižšího  podání)  na  částku  70.000,-  Kč.  Zájemci  o  koupi  dražených 
nemovitých věcí jsou povinni složit jistotu před dražbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu nebo na účet 
soudního exekutora č.  1251007551/5500, vedený u  Raiffeisenbank pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo 
fyzické osoby – účastníka dražby nebo IČO právnické osoby – účastníka dražby a specifickým symbolem, kterým je číslo 
jednací  bez  lomítka,  tedy  510014.  K platbě  na  účet  soudního  exekutora  lze  přihlédnout  pouze  tehdy,  bylo-li  před 
zahájením elektronické  dražby zjištěno,  že  na  účet  soudního  exekutora  také  došla.  Platba  musí  být  provedena  pod 
variabilním symbolem, kterým bude rodné číslo nebo IČ zájemce o koupi dražených nemovitostí. Dražitel na portálu 
www.exdrazby.cz,  prokáže svou totožnost  způsobem uvedeným v čl.  III.  této vyhlášky a přihlásí  se k této dražbě,  a 
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s uvedením  variabilního symbolu,  kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické 
osoby její rodné číslo.

O splnění povinnosti složit dražební jistotu bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu, 
kterou označí při své registraci na portálu www.exdrazby.cz.

VII.
Na nemovitých věcech neváznou věcná břemena nebo nájemní práva, která by prodejem v dražbě nezanikla.

VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci (vydražený dražební celek) dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podání návrhu na předražek (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.); 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 
udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příklepu. 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.

IX.
Soudní exekutor   v y z ý v á  každého, kdo má k nemovitým věcem nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané 
v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného 
břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne 
příklepem. 

X.
Soudní exekutor  u p o z o r ň u j e, že oprávněný a další věřitelé povinného se mohou domáhat uspokojení jiných 
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže 
je přihlásí u soudního exekutora nejpozději dva dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Přihláška musí 
obsahovat tyto náležitosti:

a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby,
c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří,
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky.

K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující,  že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou 
zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, nebude přihlíženo.

XI.  
Soudní exekutor  u p o z o r ň u j e oprávněného a další věřitele povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do 
jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených 
pohledávkách, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání (§69 e.ř. ve spojení s § 
336p odst. 1 o.s.ř.); k námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. 

XII. 
Soudní exekutor  u p o z o r ň u j e  dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením 
zástavního práva na vydražených nemovitých věcech. 

XIII. 
Soudní exekutor  u p o z o r ň u j e osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, že je mohou uplatnit jen 
v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Ten kdo chce uplatnit při dražbě své předkupní právo, 
musí je prokázat listinami – jejich originálem nebo úředně ověřenou kopií, doručenými soudnímu exekutorovi nejpozději 
dva dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne 
usnesením, zda je předkupní právo prokázáno a toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na 
portálu www.exdrazby.cz. 

XIV.
Po skončení dražby bude v systému elektronické dražby na portálu  www.exdrazby.cz zveřejněna osoba, která učinila 
nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli učiněno stejné podání, bude příklep udělen tomu, komu 
svědčí předkupní právo, jinak tomu dražiteli,  který podání učinil jako první. Tato osoba bude zveřejněna jako osoba 
s nejvyšším podáním. 

XV.
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Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (336e odst. 3) o.s.ř.).

XVI.
Soudní exekutor upozorňuje, že dle § 1 odst. 1 písm. b) zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. je poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tedy vydražitel. 

XVII.
Usnesení o příklepu, a případně usnesení o předražku, se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na 
portálu www.exdrazby.cz a doručí osobám dle § 336k o.s.ř. (§ 336ja odst. 5 o.s.ř.).

Usnesení  se doručuje do vlastních rukou oprávněnému a těm, kdo do řízení přistoupili  jako další  oprávnění  (sp.  zn. 
oprávněného: ), povinnému, manželu povinného, je – li nemovitá věc v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi  
známo, že mají k nemovitým věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své 
vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly.
Usnesení se dále doručuje finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovité věci a v jejichž obvodu 
má povinný bydliště (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exekučním příkazem, pokud jim nebyl dříve doručen, těm, kdo 
vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění, příslušnému 
katastrálnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu jsou nemovité věci.
Dražební vyhláška se v den jejího vydání vyvěsí na úřední desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní úřad, v jehož 
obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

V Praze dne 4.1.2017
Otisk úředního razítka

                                                                                                                                             Soudní exekutor
JUDr. Milan Suchánek v.r.

Vyřizuje: Bc. Martina Sobotková 739 002 459

Za správnost:
Martina Niklová
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Číslo jednací: 085  EX 5100/14-103

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek,  Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,
www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě exekučního titulu - usnesení č.j. 7 C 274/2013-41, který
vydal  Okresní  soud v Klatovech dne 06.12.2013 a který se stal  pravomocným dne 05.02.2014 a vykonatelným dne
05.02.2014 a pověření soudního exekutora č.j.:  28 EXE 777/2014-12, ze dne  17.4.2014, které vydal  Okresní soud v
Klatovech, k vymožení pohledávky 

oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609, zast.
Marek Lošan, Mgr., advokát, jednatel a společník HAVEL,HOLÁSEK & Partners s.r.o., Týn 1049/3, 11000, Praha 1 

proti
 
povinnému : 2.  LIBOR  JENČOVSKÝ,  Sobětice  60,  33901,  Klatovy,  r.č.810603/1978,  
3. ZDENĚK RUBÁŠ, nám. Dr. E. Beneše 38, 34012, Švihov, r.č.710816/1984, IČ 66385911

ve výši 301 308,30 s příslušenstvím

rozhodl  

rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) s  použitím ustanovení § 164 
zák. č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský soudní řád, OSŘ)   

t a k t o :

Exekuční příkaz vydaný pod č.j. 085  EX 5100/14-13 dne 24.4.2014 se opravuje tak, že nemovité věci zapsané na LV LV 
2929, katastrální území Sobětice u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy jsou nyní ve vlastnictví povinného: LIBOR 
JENČOVSKÝ, Sobětice 60, 33901, Klatovy, r.č. 810603/1978, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ½ zapsaný na LV 2929, katastrální území Sobětice u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy

a ve vlastnictví povinného: ZDENĚK RUBÁŠ, nám. Dr. E. Beneše 38, 34012, Švihov, r.č.710816/1984, IČ 66385911, a 
to: 

spoluvlastnický podíl ve výši ½ zapsaný na LV 2929, katastrální území Sobětice u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy

Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor

e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz  tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q

Toto rozhodnutí ze dne 26.08.2016, č.j. 085 EX 5100/14-103, nabylo právní moci dne 30.08.2016.Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor
JUDr. Milan Suchánek, dne 07.09.2016.Datum doložky provedení exekuce: 12.06.2014.



Odůvodnění:

Původní exekuční příkaz měl následující vadu: Povinná Marie Jenčovská, Sobětice 60, 33901, Klatovy, r.č.506020/051 
dne 15.12.2014 zemřela, usnesením o dědictví bylo rozhodnuto, že dědici jsou LIBOR JENČOVSKÝ, Sobětice 60, 
33901, Klatovy, r.č.810603/1978 a ZDENĚK RUBÁŠ, nám. Dr. E. Beneše 38, 34012, Švihov, r.č.710816/1984, IČ 
66385911, zůstavitelka zanechala závěť sepsanou ve formě notářského zápisu, ve které za dědice veškerého svého 
majetku ustanovila rovným dílem své syny Zdeňka Rubáše a Libora Jenčovského.

P o u č e n í :  

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1. písm. a) Občanského soudního řádu)

Toto usnesení se doručuje osobám, kterým byl doručen exekuční příkaz v původním znění.

                                                           Otisk úředního  razítka

V Praze  dne 26.8.2016 Soudní exekutor
JUDr. Milan Suchánek v.r.

Vyřizuje: Bc. Martina Sobotková,

Za správnost:
Martina Niklová

Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor

e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz  tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q



Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 88722225-28040-160907011115, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, se shoduje s obsahem dokumentu,

jehož převedením vznikl.
 
Výstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu včetně konverzní doložky).
 
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě (pdf dokument) byl platně podepsán elektronickým

podpisem. Kontrola platnosti elektronického podpisu byla ověřena dne 07.09.2016 v 01:11:16.

Elektronický podpis - číslo certifikátu 00 A8 BF 76, který vydal akreditovaný poskytovatel

certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační

autorita, a.s. pro JUDr. Milan Suchánek, JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor. Elektronický

podpis nebyl označen platným časovým razítkem.
 
Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 
Ověřující osoba: Martina Niklová
 
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek dne 07.09.2016
 

Podpis ověřující osoby: .............................

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Kontrola platnosti elektronického podpisu zahrnuje:

- ověření platnosti elektronického podpisu - ověření platnosti elektronického podpisu bylo provedeno vůči aktuálnímu zveřejněnému seznamu zneplatněných

kvalifikovaných certifikátů.

- ověření integrity dokumentu - dokument po aplikaci elektronického podpisu nebyl změněn

88722225-28040-160907011115



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 88722226-28040-160907011117, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek dne 07.09.2016
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

88722226-28040-160907011117



Číslo jednací: 085  EX 5100/14-13

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z

Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek,  Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,
www.exekucepraha.cz, podle ustanovení § 47 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád – EŘ) a na základě:

1. Vykonatelného exekučního titulu -  usnesení č.j. 7 C 274/2013-41, který vydal Okresní soud v Klatovech dne
06.12.2013 a který se stal pravomocným dne 05.02.2014 a vykonatelným dne 05.02.2014, kterým se ukládá 
povinnému: Marie Jenčovská, Sobětice 60, 33901, Klatovy, r.č.506020/051
zaplatit 
oprávněnému: Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609,

zast. Marek Lošan, Mgr., advokát, jednatel a společník HAVEL,HOLÁSEK & Partners s.r.o., Týn 1049/3, 11000,
Praha 1

pohledávku ve výši ……………………………..301 308,30 Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti  povinného uhradit náklady této exekuce a náklady oprávněného účelně vynaložené 
k vymáhání pohledávky, tak jak budou určeny v příkaze k úhradě nákladů exekuce,

2. Exekučního návrhu oprávněného na provedení exekuce ze dne 8.4.2014 
3. Pověření k provedení exekuce č.j. 28 EXE 777/2014-12, ze dne 17.4.2014, které vydal Okresní soud v Klatovech 

     
rozhodl: 

o  p r o v e d e n í  e x e k u c e  p r o d e j e m  n e m o v i t é  v ě c i  p o v i n n é h o

t a k t o :

I.  Přikazuje se  k  uspokojení  dosud nevymožené pohledávky oprávněného:  Stavební spořitelna  České spořitelny a.s.,
Vinohradská  180/1632,  13011,  Praha 3,  IČ 60197609,  zast.  Marek Lošan,  Mgr.,  advokát,  jednatel  a  společník
HAVEL,HOLÁSEK & Partners s.r.o., Týn 1049/3, 11000, Praha 1 ve výši 301 308,30 Kč s 

4,990% ročně úrok z úvěru z částky 296 994,00 Kč od 01.04.2013 do zaplacení
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 296 994,00 Kč od 01.04.2013 do zaplacení
náklady právního zastoupení.....................................................................................................12269,40 Kč
náklady nalézacího řízení..........................................................................................................10626,50 Kč

a nákladů exekuce a nákladů oprávněného účelně vynaložených k vymáhání pohledávky, tak jak budou určeny 
v příkaze k úhradě nákladů exekuce

provedení exekuce prodejem nemovité věci povinného: Marie Jenčovská, Sobětice 60, 33901, Klatovy,
r.č.506020/051, se vším, co k této nemovité věci patří:

Nemovitosti zapsané na LV 2929, katastrální území Sobětice u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy. 

II. Povinnému se zakazuje, aby označené nemovité věci převedl na někoho jiného nebo je zatížil a jakkoliv jinak s nimi 
nakládal. 

III. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda a kdo má 
k nemovité  věci  předkupní právo,  výhradu zpětné koupě,  právo odpovídající  věcnému břemeni,  výměnek nebo 

Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz  tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q

Toto rozhodnutí ze dne 24.04.2014, č.j. 085 EX 5100/14-13, nabylo právní moci dne 12.06.2014.Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor
JUDr. Milan Suchánek, dne 16.06.2014.Datum doložky provedení exekuce: 12.06.2014.



nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí a povinný (případně i jeho manžel) tak 
neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.

IV. Povinnému (manželu povinného) se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda nemovitou 
věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou nemovitou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou 
výkonem a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou 
věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, 
popřípadě též veřejnými listinami notáře. 

V.  Povinnému se zakazuje, aby po doručení exekučního příkazu odmítl nemovitou věc, pokud ji koupil na zkoušku 
nebo aby se vzdal práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku.  

IV. Katastrálnímu úřadu se přikazuje provést podle tohoto příkazu zápis v katastru nemovitostí tak, aby účel exekuce 
nemohl být zmařen.

P o u č e n í:
Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. 
Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. 
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést také tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl 
za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro 
účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou 
zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke 
dni zániku manželství. Při provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah 
společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, 
byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do 
společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.
Ten, jemuž k majetku svědčí právo, které exekuci nepřipouští, může toto právo uplatnit vůči oprávněnému žalobou na 
vyloučení takového majetku z exekuce u exekučního soudu (§ 267 o.s.ř., § 52 odst. 1 ex.ř.).
Doloží-li povinný, že nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a nedoložil-li další skutečnosti podle § 335b odst. 1 
písm. c) o.s.ř. nebo nevyjdou-li  tyto skutečnosti najevo jinak, exekutor výkon rozhodnutí zastaví.  

V Praze dne 24.4.2014

Otisk úředního  razítka

Vyřizuje: Bc. Martina Sobotková/739 002 459                                                                                                          

                                                                                                                                                      JUDr.M.Suchánek, v.r.
                                                                                                                            soudní exekutor

Za správnost:
Martina Niklová

Exekuční příkaz se doručuje:
- 1x oprávněnému
- 1x povinnému
- 1 x katastrálnímu úřadu místa nemovitosti

Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz  tel:266 032 031, fax:266 032 032, ID DS:qjzg82q



Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 61414487-28040-140616010413, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, se shoduje s obsahem dokumentu,

jehož převedením vznikl.
 
Výstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu včetně konverzní doložky).
 
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě (pdf dokument) byl platně podepsán elektronickým

podpisem. Kontrola platnosti elektronického podpisu byla ověřena dne 16.06.2014 v 01:04:39.

Elektronický podpis - číslo certifikátu 00 A5 D2 30, který vydal akreditovaný poskytovatel

certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační

autorita, a.s. pro JUDr.Milan Suchánek, JUDr.Milan Suchánek, soudní exekutor. Elektronický

podpis nebyl označen platným časovým razítkem.
 
Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 
Ověřující osoba: Martina Niklová
 
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek dne 16.06.2014
 

Podpis ověřující osoby: .............................

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Kontrola platnosti elektronického podpisu zahrnuje:

- ověření platnosti elektronického podpisu - ověření platnosti elektronického podpisu bylo provedeno vůči aktuálnímu zveřejněnému seznamu zneplatněných

kvalifikovaných certifikátů.

- ověření integrity dokumentu - dokument po aplikaci elektronického podpisu nebyl změněn

61414487-28040-140616010413



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 61414488-28040-140616010414, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek dne 16.06.2014
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

61414488-28040-140616010414
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