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Číslo jednací: 220 EX 4951/11-397 
U S N E S E N Í  

Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek v exekučním řízení vedeném Exekutorským úřadem se sídlem v Praze 9, Pod 
Pekárnami 245/10 pod spisovou značkou 220 EX 4951/11 ve věci  

oprávněného:  

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha 4, IČ 45244782, zast. Pavel Novák, JUDr., advokát, 
Bohuslava Martinů 1051/2, 14000, Praha 4, (spis. zn.:3161509813) 

proti povinnému:  

JIŘÍ SEIFERT, Řisuty 89, 27378, Řisuty, nar.08.12.1950, IČ 43777767 

na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora, které vydal Okresní soud v Kladně, na provedení exekuce 
č.j. 25EXE17/2011-36, ze dne 14.6.2011, které nabylo právní moci dnem 24.8.2011 

rozhodl na základě § 28 a 52 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění předpisů účinných do 31.12.2012 (Exekuční řád, EŘ) a 
podle § 336b zákona 99/1963 Sb. ve znění předpisů účinných do 31.12.2012 (Občanský soudní řád, OSŘ) usnesením 

t a k t o: 
 
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 085 EX 4951/11-31, 
který nabyl právní moci dnem 24.8.2011, se nařizuje další dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává toto 
usnesení: 
 
I. 
Nařizuje se pokračování v elektronické dražbě (dražební jednání) k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví 
povinného: JIŘÍ SEIFERT, Řisuty 89, 27378, Řisuty, nar. 08.12.1950, tj.: 
spoluvlastnického podílu ve výši ¼ na nemovitých věcech zapsaných na LV 320, kat. území Řisuty u Slaného, obec 
Řisuty, okres Kladno 

 
 
a to vyvoláním předposledního podání, které činí 211.000,- Kč. 
 
Shora uvedené nemovité věci s příslušenstvím a součástmi tvoří jeden funkční celek a budou draženy společně jako 
jeden komplex. 
 
Dále stanovím: 
 
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese 
portálu http://www.exdrazby.cz. 
 
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na 25.2.2020 v 11:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit 
podání. 
 
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na 25.2.2020 ve 13:00 hod. dražba se však koná do doby, 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 činěna 
další podání, postup dle předchozí 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. 
 

O d ů v o d n ě n í 
Usnesením o nařízení exekuce a pověření exekutora, které vydal Okresní soud v Kladně, pod č.j. 25EXE17/2011-36, ze  
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dne 14.6.2011 a které nabylo právní moci dnem 24.8.2011, byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce proti 
povinnému. K provedení exekuce vydal soudní exekutor exekuční příkaz prodejem nemovitých věcí povinného č.j. 085 
EX 4951/11-31. Exekuční příkaz nabyl právní moci dnem 24.8.2011. Výslednou cenu nemovitých věcí, jakož i závady, 
které prodejem v dražbě nezaniknou, soudní exekutor určil na základě posudku znalce usnesením č.j. 220 EX 4951/11- 
256. 
 
K realizaci dražby soudní exekutor vydal usnesení č.j.: 220 EX 4951/11-263 (veřejnou dražební vyhlášku), kterou 
stanovil místo a datum konání dražby, označil nemovité věci, které budou draženy a označil práva a závady a nimi 
spojené, stanovil výslednou cenu nemovitých věcí a nejnižší podání a vyslovil, za jakých podmínek a ke kterému dni se 
vydražitel stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí, poučil oprávněnou a případné přistoupivší oprávněné a 
vyzval tyto osoby k uplatnění pohledávek a poučil je ve smyslu § 336g o.s.ř., dále vyzval osoby, které mají práva 
nepřipouštějící dražbu, aby tato uplatnily u soudu a jejich uplatnění prokázaly do zahájení dražebního jednání a 
upozornil osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, že toto právo mohou uplatnit v dražbě a že toto právo 
udělením příklepu zaniká. 
 
Dražební jednání bylo zahájeno dne 16.9.2019 v 11:00 hodin a ukončeno bylo dne 16.9.2019 ve 13:56, tj. pět minut po 
učinění posledního nejvyššího podání, který učinil dražitel č. 267969 ve 13:51 hod. Další podání nebylo učiněno a 
soudní exekutor měl tedy za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Poté exekutor udělil příklep dražiteli č. 
267969, který učinil nejvyšší podání. Dražby se účastnili celkem dva dražitelé.  
 
Následně dne 16.9.2019 v zákonné lhůtě 12 hodin od skončení dražebního jednání obdržel soudní exekutor námitky 
dražitele č. 268577 proti udělení příklepu. Tento dražitel v podaných námitkách uvedl následující: 
„Vznáším tímto námitku ve věci dražby evidované pod číslem jednacím 220 EX 04951 / 11 – 263 na Pozemek o velikosti 
2287 m2, Řisuty u Slaného, podíl ¼. Vzhledem k tomu, že jsem měl technické potíže s připojením ze strany poskytovatele 
služeb internetu, od kterého jsem se dozvěděl, že prováděli údržbu sítě a měnili komponenty na vysílači, tak měli 
krátkodobý výpadek signálu v místě mého bydliště kolem 14 hod. V příloze dokládám i graf mého připojení, kde je 
zřejmé, že tento výpadek nastal. Současně přikládám i potvrzení poskytovatele služeb internetu o této skutečnosti. Z 
tohoto důvodu jsem v dražbě nemohl nadále pokračovat. Tímto žádám, zda by mohla být tato dražba znovu obnovena a 
mohli jsme v ní i nadále pokračovat.“ 
 
K podaným námitkám dražitel přiložil protokol o plánovaném přerušení služeb od místního poskytovatele internetových 
služeb, v němž je poskytovatelem služeb potvrzeno, že dne 16.9.2019 v době od 13,00 do 15,00h byl cca 15 minutový 
výpadek internetových služeb. Důvodem byla pravidelná údržba baterií a výměna záložního zdroje v páteřním uzlu 
Lidická, odkud je poskytována konektivita do obcí Studeněves, Malíkovice, Ledce a Řisuty. Dražitel dále přiložil graf 
průměrného vytížení jeho internetové linky. Soudní exekutor po přezkoumání námitek dospěl k tomu, že námitky jsou 
důvodné, neboť bylo prokázáno, že dražitel se bez své viny nemohl řádně účastnit dražby a činit příhozy i přesto, že 
chtěl. 
 
S ohledem na shora uvedené soudní exekutor rozhodl usnesením č.j. 220 EX 4951/11-342 ze dne 17.9.2019 tak, že 
shledal námitky dražitele důvodnými a nařídil pokračování v dražebním jednání vyvoláním předposledního podání. 
Proti tomuto usnesení však bylo podáno odvolání dražitelem: Alena Vaicová, narozená 24. 5. 1956, bytem Buková 
1094, Nové Strašecí, zastoupená advokátem Mgr. Romanem Sklenářem, sídlem Osvoboz. pol. vězňů 656, 272 01 
Kladno a nařízené pokračování v dražebním jednání bylo odročeno na neurčito. 
 
Dne 31.12.2019 vydal Krajský soud v Praze usnesení č.j. 18 Co 131/2019 -, kterým rozhodl tak, že odvolání dražitelky 
se odmítá. S ohledem na shora uvedené má soudní exekutor za to, že překážka konání dražby odpadla. Vzhledem 
k tomu, že původně stanovený termín pokračování v dražbě v mezidobí uplynul, rozhodl soudní exekutor, jak je 
uvedeno v tomto usnesení, a určil nový termín pokračování v dražebním jednání. 
 
P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336j odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. (občanský soudní 
řád) v platném znění).  
 

Otisk úředního razítka 
 
V Praze 9 dne 16.1.2020                     Soudní exekutor 
         Mgr. Michal Suchánek v.r. 
 
Vyřizuje: JUDr. Veronika Krbcová 
Za správnost: 
Martina Niklová 
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