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U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229, 
790 01  Jeseník, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním soudem 
v  Chrudimi  dne  05.06.2013 č.j.  21  EXE  1080/2013-10,  podle  vykonatelného  směnečného  platebního 
rozkazu Krajského  soudu  v  Hradci  Králové,  pobočka  v  Pardubicích č.j.  53Cm  338/2012-15 ze  dne 
31.01.2013,

proti povinnému: Zvelebilová Ilona, bytem Kap. Svatoně 80, Předhradí,  dat. nar.: 29.06.1962

na návrh oprávněného: Binar Radek, bytem Bezručova 970/6, Krnov - Pod Cvilínem,  dat. nar.: 
29.05.1978, práv. zast. advokátem Mgr. Krátký Petr, se sídlem Sadová 1585/7, 
Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ: 702 00, IČ: 01338421

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 370.000,- Kč s příslušenstvím a 
k vymožení  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  a  povinnosti  povinného 
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l 

takto:

I. V Dražební vyhlášce č.j. 014 EX 2436/13-59 ze dne 13.01.2014 se opravují údaje o výsledné ceně 
nemovitosti a nejnižším podání takto: 

V. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství činí částku ve výši         278     000,- Kč    a byla 
určena  usnesením  soudního  exekutora  JUDr.  Antonína  Dohnala,  Exekutorský  úřad  Jeseník, 
sp.zn. 014EX 2436/13 – 54 ze dne 26.11.2013 na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o.  ze dne 
13.09.2013, pod č.j. ZP-4427, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství. 

VI. Nejnižší podání se stanoví ve výši  dvou třetin  výsledné ceny nemovitostí a jejich příslušenství, tj. 
ve výši 185     300,- Kč  . Pokud je dražená nemovitost 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.

II. V ostatním zůstává usnesení beze změn.

Odůvodnění:

Při  písemném vyhotovení  Dražební  vyhlášky č.j.  014  EX 2436/13-59 ze  dne  13.01.2014  došlo 
k písařské chybě v údajích o výsledné ceně nemovitosti a nejnižším podání, kdy bylo nesprávně uvedeno: 

V. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství činí částku ve výši         270     000,- Kč    a byla 
určena  usnesením  soudního  exekutora  JUDr.  Antonína  Dohnala,  Exekutorský  úřad  Jeseník, 
sp.zn. 014EX 2436/13 – 54 ze dne 26.11.2013 na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o.  ze dne 
13.09.2013, pod č.j. ZP-4427, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství. 

VI. Nejnižší podání se stanoví ve výši  dvou třetin  výsledné ceny nemovitostí a jejich příslušenství, tj. 
ve výši 180     000,- Kč  . Pokud je dražená nemovitost 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 
 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb,  který je platný i bez těchto náležitostí.  Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – 
kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu 
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči 
dat.
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zák. č. 235/2004 Sb. V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH z nejvyššího podání není 
součástí rozdělované podstaty.

když správně mělo být: 

V. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství činí částku ve výši         278     000,- Kč    a byla 
určena  usnesením  soudního  exekutora  JUDr.  Antonína  Dohnala,  Exekutorský  úřad  Jeseník, 
sp.zn. 014EX 2436/13 – 54 ze dne 26.11.2013 na základě posudku znalce Znalecká společnost s.r.o.  ze dne 
13.09.2013, pod č.j. ZP-4427, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství. 

VI. Nejnižší podání se stanoví ve výši  dvou třetin  výsledné ceny nemovitostí a jejich příslušenství, tj. 
ve výši 185     300,- Kč  . Pokud je dražená nemovitost 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.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.) za použití 
§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně  
dalších zákonů, v platném znění (dále jen „e.ř.“), soudní exekutor provede opravu kdykoliv i bez návrhu 
chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Není-li možno provést opravu ve stejnopisech 
rozhodnutí, vydá usnesení o opravě, které doručí účastníkům řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému 
soudu v Hradci Králové prostřednictvím podepsaného soudního exekutora

Jeseník 17. ledna 2014

_______________________ 
JUDr. Antonín Dohnal 

soudní exekutor 
Exekutorský úřad Jeseník 

Za správnost vyhotovení:
Bc. Veronika Dostálová
pověřena soudním exekutorem
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