
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk 
se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh 

 
tel: 583 550 263  ID Datové schránky 9ikgf4b 

fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz 

úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod., 13 - 16 hod, Pá 8 - 12 hod www.exekucesumperk.cz 

IČ: 72043202, DIČ: CZ7803135681 účet pro platby: 43-5540710217/0100 

 

č.j. 139EX 03819/10-284 
zn. opr. 6217181241 

 

U s n e s e n í 

 
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 

Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 

27.10.2010, č.j. 10EXE4387/2010-11, které nabylo právní moci dne 21.12.2010, kterým byla nařízena exekuce 

podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Jindřichově Hradci č. j. 19 EC 329/2010-11 ze dne 

21.04.2010, který nabyl právní moci dne 11.05.2010, vykonatelného dne 11.05.2010 v exekuční věci 

 

oprávněného: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní čp. 665 / čo. 21, 186 00  

Praha 8 - Karlín, IČ: 47116617, práv. zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát se sídlem Riegrova čp.379 / čo.18, 

779 00 Olomouc 

 

proti 

povinnému: Jiří Dudáček, bytem Sídliště F. Hrubína čp. 398, Chlum u Třeboně - Chlum u Třeboně 378 04, 

IČ: 60656271, RČ: 64-03-11/1814 

 

pro 4 350,00 Kč s příslušenstvím a náklady exekuce, rozhodl 

 

takto: 

 

I. Dražební jednání, odročené usnesením ze dne 22.8. 2013 č.j. 139 EX 03819/10-098 a usnesením ze dne 

22.10.2012, č.j. 139 EX 03819/10-139 se stanovuje na den 8.9.2022 v 13:30 hod. 

 

II. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz 

 

Zahájení elektronické dražby:  dne 08.09.2022 v 13:30 hod. 

 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 08.09.2022 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé 

činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31.12.2012 (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 (§ 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.). 

 

III. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti a jejich příslušenství: 

 

 

 

 



IV. Výsledná cena dražených nemovitostí povinného činí částku 1 095 000,00 Kč. 

 

V. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, tedy na 

částku 730 000,00 Kč. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Usnesením ze dne 17.1.2013 č.j. 139 EX 03819/10-035 soudní exekutor vydal dražební vyhlášku, kterou 

nařídil provedení elektronické dražby nemovitostí povinného, a to: 

 

 
 

 

 

na den 28.2.2013 v 13:00 hod. 

 

V současné době jsou nemovité věci zapsány v katastru nemovitostí jako: 

 

 

 

 
 

Následně dne 4.2.2013 podal povinný a jeho manželka do dražební vyhlášky odvolání. Dne 13.2. 2013 

rozhodl soudní exekutor o odkladu dražebního jednání, a to usnesením č.j. 139 EX 03819/10-058, kdy 

odložil dražbu na neurčito. 

 

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25.2.2013 č.j. 24Co 424/2013, které nabylo 

právní moci, bylo usnesení soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise ze dne 17.1.2013, č.j. 139 EX 

03819/10-35 potvrzeno. 

 

Usnesením ze dne 16.7.2013, č.j. 139EX3819/10-086 stanovil soudní exekutor dražební jednání na den 

22.8.2013. Jednání bylo s ohledem na procesní podání Jany Dudáčkové odloženo usnesením ze dne 

22.8.2013 na neurčito. Po odpadnutí důvodů pro odročení dražebního jednání rozhodl soudní usnesením ze 

dne 22.10.2012, č.j. 139 EX 03819/10-139 a stanovil nový termín dražebního jednání na den 26. 11. 2015.  

 

Usnesením ze dne 26.11.2015, č.j. 139 EX 03819/10-151, soudní exekutor opětovně odročil dražební 

jednání, když byla v dané věci podána vylučovací žaloba dle ust. § 267 o.s.ř. Tato byla rozsudkem Okresního 

soudu v Jindřichově Hradci ze dne 25.1.2016, č.j. 2 C 280/2015-35, pravomocně zamítnuta. 

 



S ohledem na skutečnost, že odpadl důvod pro odročení dražebního jednání, stanovil soudní exekutor nový 

termín dražby, a to na 8.9.2022 v 13:30. Zároveň bylo upřesněno označení nemovitých věcí, když tyto jsou v 

katastru nemovitostí evidovány na Janu Dudáčkovou. S ohledem na časovou prodlevu pak soudní exekutor 

nechal zpracovat nový znalecký posudek za účelem stanovení aktuální ceny novitých věcí. Na základě 

znaleckého posudku soudního znalce Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., Václavské náměstí čp.832 / 

čo.19, 110 00, Praha, IČO: 26869004 určil soudní exekutor cenu prodávaných nemovitých věcí částkou 1 

095 000,00 Kč. V návaznosti na tuto skutečnost též došlo k adekvátnímu přepočtu výše nejnižšího podání na 

částku 730 000,00 Kč. 

 

V ostatním zůstává usnesení ze dne ze dne 17.1.2013, č.j. 139 EX 03819/10-35 (dražební vyhláška) 

nezměněno. 

 

 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 

ex. řádu.). 
 
V Zábřehu dne 18.07.2022 

 
Mgr. Marcel Kubis 

soudní exekutor 

 
Za správnost vyhotovení: 

Mgr. Bc. Vrána Pavel 

 

z pověření soudního exekutora 

Mgr. Marcela Kubise 

 

 

Poučení: 

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. Provozovatelem poštovních služeb je Česká pošta, s.p., 

organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k 

písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou 

adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle 

úřadu na technickém nosiči dat. 

 


		urad@exekucesumperk.cz
	2022-07-18T10:58:42+0200
	Mgr. Marcel Kubis




