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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC

Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu

V Olomouci dne 20.11.2019 Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek Č.j. 185EX 524/15-109
Exekuční soud: Okresní soud v Olomouci, vedeno pod č.j. 51 EXE 4403/2015-12

Usnesení 
Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: rozsudek č.j. 27 C 42/2014-42 ze
dne 02.12.2014, vydal Okresní soud v Olomouci, vedené ve prospěch oprávněného:
Petr Havelka,nar. 30.06.1979,bytem Mošnerova 1321/20A,779 00 Olomouc,právně zast.:  Mgr. Pavel Andrle, advokát,

se sídlem Za Poštou 416/2, 779 00 Olomouc,   

proti povinnému:
Aleš Grätzer,nar. 12.06.1977,bytem Edvarda Beneše 316/5, 779 00 Olomouc,    

jsem rozhodl takto:
I.

nařizuji dle § 328b o.s.ř. dražbu movitých věcí:

Položka č: Popis věci Rozhodná
cena Kč

Vyvolávací
cena Kč

Nejnižší
příhoz Kč

1 Osobní  automobil  HYUNDAI  i30,  barva  bílá,  VIN:
TMAD251AAEJ102729,  RZ:  5M3  3790,  rok  výroby
2013

180.000,- Kč 60.000,- Kč 2.000,- Kč

II.
Zahájení elektronické dražby

Elektronická dražba movitých věcí uvedených v článku I. se koná dne 15.1.2020,

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).

Dražba bude ukončena ve 11:00 hodin. Dražba se však se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 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 činěny další příhozy, 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. 

Elektronická dražba proběhne na portálu www.exdrazby.cz

II.
Prohlídka

Den a hodina zahájení prohlídky 
dražených věcí:

9.1.2020 od 9:00 do 10:00 hodin v areálu parkoviště spol. 
SPEMAX, Pavelkova ul., Olomouc- Hodolany 

III.
Podmínky účasti v dražbě

a) 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. V.

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji 
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.
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b) 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“.
c) 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“.
d) 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, nebojejich 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.
e) Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
f) a. Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“
g) b. zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského
úřadu podatelna@exekuceolomouc.cz nebo do datové schránky soudního exekutora
h) c. Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence.
i) d. Osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Svatopluk Šůstka, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem v 
Olomouci, Pavelčákova 14.

IV.
Vyzývám  všechny,  kdo  mají  k některé  z dražených  věcí  právo  nepřipouštějící  dražbu  (§ 267  o.s.ř.),  aby  prokázali
exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní toto své právo nejpozději před započetím
dražby vylučovací žalobou, jinak k tomuto právu nebude při provádění dražby přihlíženo. Případné uplatnění práva
nepřipouštějícího dražbu u soudu musí být soudnímu exekutorovi před zahájením dražby prokázáno.
Exekutor udělí  příklep dražiteli,  který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit v hotovosti při
převzetí vydražené movité věci, a to po předchozí písemné popř. telefonické dohodě se soudním exekutorem či jeho
zaměstnancem.
V ostatním se provádění dražby řídí ust. § 328b a násl. o.s.ř. Dle § 50g OSŘ platí právní fikce, že patnáctým dnem
po vyvěšení této vyhlášky na úřední desce exekutora byla tato vyhláška doručena účastníkům, kteří nejsou exekutorovi
známi nebo jejichž pobyt není znám. Žádám exekuční soud, okresní soud dle místa bydliště a místa konání dražby,
obecní úřad dle místa bydliště povinného a místa konání dražby, aby tuto dražební vyhlášku zveřejnili na své úřední
desce, případně dále jiným vhodným místně obvyklým způsobem.
Ke dni vydání dražební vyhlášky nebyla prokázána možnost odpočtu DPH z nejvyššího podání.
Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený
pracovník; při jednání je nutné uvádět shora uvedenou sp.zn.

Otisk úředního razítka exekutora
 Mgr. Svatopluk Šůstek,

 Soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc  
Doručuje se: 
1. Spis 
2. Účastníci řízení – Oprávněný, povinný
Ostatní (s     doručenkou):  

1/ K vyvěšení na úřední desce  (§ 336c odst. 3 a 4 OSŘ, přiměřeně s ohledem na odlišnou působnost EŘ a OSŘ):
Okresní soud v Olomouci, Magistrát města Olomouce, 
3/ Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, pokladna EÚ P14 (vč. znal. posudku.), správce WWW,  

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji 
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.
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