
č.j. 136 EX 408/13-204 
 

Usnesení o odročení dražebního jednání 
(Elektronická dražba) 

 
Soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem 

Velká Hradební 2, 400 01  Ústí nad Labem, pověřený k provedení exekuce nařízené usnesením 
Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 1. 2003, č.j. 42 Nc 6526/2003-5, 
 
proti povinnému: Ladislav Charvát, bytem Pekařská 319/22, Ústí nad Labem - Krásné 

Březno, PSČ: 400 07, dat. nar.: 12.04.1956, IČ: 15148581, 
 
na návrh oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s., sídlem Spálená 75/16, Praha-Staré 

Město, PSČ: 110 00, IČ: 45272956 
 
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.119,- Kč, úroky z 
prodl. ve výši 21% ročně z částky 3.119,- Kč ode dne 18.03.1997 do zaplace.ní, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 500,- Kč,  
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 7.138,- Kč úroky 
z prodlení ve výši 26 % z částky 7.138,- Kč ode dne 26. 7. 1997 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 500,- Kč,  
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 6.727,- Kč, úroky 
z prodlení ve výši 26 % z částky 6.727,- Kč ode dne 2. 3. 1998 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 500,- Kč, 
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.703,- Kč, úroky 
z prodlení ve výši 21 % z částky 3.703,- Kč ode dne 3. 12. 1996 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 529,- Kč, 
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 12.480,- Kč, úroky 
z prodlení ve výši 26 % z částky 12.480,- Kč ode dne 2. 1. 1998 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 500,- Kč,  
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 9.290,- Kč, úroky 
z prodlení ve výši 21 % z částky 9.920,- Kč ode dne 3. 2. 1997 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 1.116,- Kč, 
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 9.206,- Kč, úroky 
z prodlení ve výši 21 % z částky 9.206,- Kč ode dne 2. 11. 1996 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 500,- Kč, 
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.314,- Kč, úroky 
z prodlení ve výši 21 % z částky 9.922,- ode dne 12. 1. 1997 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši 500,- Kč, 
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 
120/2001 Sb., a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě 
nákladů, r o z h o d l  
 

t a k t o: 
 
Dražební jednání nařízené na den 26. 1. 2021 v 9:00:00 hodin ohledně níže uvedené nemovitosti: 
 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 
-pozemek parcelní číslo.  410/1  o vyměře 4514m2, druh pozemku trvalý travní porost, zapsaný 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 



-pozemek parcelní číslo.  418/2  o vyměře 5503m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
-pozemek parcelní číslo.  422/1  o vyměře 6517m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
-pozemek parcelní číslo.  422/3  o vyměře 4640m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
 
[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a 
součástmi jako jeden celek.]  
 

se odkládá na den 16. 3. 2021 v 9:00:00 hodin. 
 

I. 
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického 

systému dražeb na adrese portálu: 
www.e-drazby.cz 

 
Čas zahájení elektronické dražby: 16. 3. 2021 v 09:00:00 hodin. 
 
Čas ukončení elektronické dražby: 16. 3. 2021 v 09:30:00 hodin. 
 
Od okamžiku zahájení dražby mohou dražitelé činit podání. Dražba se však koná i po této době, 
pokud dražitelé činí podání. 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 posledního 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, elektronická dražba se tím ukončí. Podání je bráno za učiněné 
pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno. 
 

II. 
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:  
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 
-pozemek parcelní číslo.  410/1  o vyměře 4514m2, druh pozemku trvalý travní porost, zapsaný 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
-pozemek parcelní číslo.  418/2  o vyměře 5503m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
-pozemek parcelní číslo.  422/1  o vyměře 6517m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
-pozemek parcelní číslo.  422/3  o vyměře 4640m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, pro obec Stará Paka, katastrální území Brdo, na listu vlastnictví č. 534 
 
[Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a 
součástmi jako jeden celek.]  
 
 

III. 
Pořadové číslo dražebního jednání: I. Kolo 



 
IV. 

Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot 
patřících k dražebnímu celku činí částku ve výši  227.500,00 Kč (slovy 
dvěstědvacetsedmtisícpětset korun českých) a byla určena usnesením soudního exekutora  
JUDr. Vratislava Pospíšila, Exekutorský úřad Ústí nad Labem č.j. 0136 EX 408/13 – 49 ze dne 
20.02.2018 na základě posudku znalce Stanislava Kerharta ze dne 30.01.2018,  
pod č.j. 2830/07/18, jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství  
a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.  
 

V. 
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitostí, jejich příslušenství, práv 
a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, tj. ve výši 151.700,- Kč (slovy 
jedenostopadesátjedentisícsedmset korun českých). Minimální příhoz se stanovuje ve výši 
2.000,- Kč (dvatisíce korun českých). 
 

VI. 
Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacettisíc korun českých). Zájemci 
o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti v kanceláři soudního 
exekutora v sídle Exekutorského úřadu Ústí nad Labem, Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem, 
Česká republika nejpozději do dne konání dražebního jednání nebo bezhotovostní platbou na účet 
soudního exekutora č. ú. 2102150332, variabilní symbol 2013408, vedeného u UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před 
zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.  
 

VII. 
Práva a závady spojené s nemovitostí:  
Na nemovitostech nebyly zjištěny a prokázány další jiné závady, které prodejem v dražbě 
nezaniknou. 

VIII. 
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví 
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti 
vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.):  
Na nemovitostech nebyly zjištěny a prokázány další jiné závady, které prodejem v dražbě 
nezaniknou. 

IX. 
Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost 
(vydražený funkční soubor nemovitostí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení 
soudního exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního 
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li 
usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení 
o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).  
 

X. 
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která 
a) je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz , 
b) se k této dražbě na portálu www.e-drazby.cz přihlásí 
c) prokáže svou totožnost 
d) na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené tímto usnesením 
ve výroku VI. 
 
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel 
registruje na portálu www.e-drazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace 
na záložce „Základní údaje“ v sekci „Váš profil“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci 



„REGISTROVAT“. Prokázání totožnosti: Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost dokladem 
o „autentizaci (prokázání totožnosti)“ dražitele pro dražby probíhající na portálu www.e-
drazby.cz (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.e-
drazby.cz v sekci „Formuláře a vzory“. Právnická osoba dokládá svou totožnost rovněž úředně 
ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, který není starší šesti měsíců. Územně samosprávné 
celky jsou povinny dokládat rozhodnuti zastupitelstva o účasti v dražbě v zastoupení jejich 
zástupcem. Podpis registrovaného dražitele na dokladu o prokázání totožnosti musí být 
úředně ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo 
státu musí byt doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b 
o.s.ř., jejíž oprávněni musí být prokázáno listinou, jež musí byt úředně ověřena, nebo jejich 
zástupcem, jehož plna moc musí byt úředně ověřena. V případě elektronického doručovaní musí 
byt řádně vyplněny a podepsaný doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávněni jej 
podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů.  
 
Autorizovanou konverzi dokumentů je možno provést prostřednictvím služeb, které poskytuje 
Česká pošta, s. p. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění registrovaným 
dražitelem ke dni konání této dražby starší jednoho roku. Doklad o prokázání totožnosti s 
listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí registrovaný uživatel soudnímu 
exekutorovi některým z těchto způsobů: 
a) uložením na portálu www.e-drazby.cz na záložce „Soubory autentizace“ v sekci „Váš profil“; 
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny 
exekutorského úřadu podatelna@exekuceusti.cz a nebo do datové schránky soudního exekutora 
– ID: 6bcg8wp 
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence 
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí nad Labem, a 
to v úředních hodinách. 
 

XI. 
Vyjma dražitelů s prokázaným předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě (dále jen 
dražitele s předkupním pravém nebo výhradou zpětné koupě), jejichž předkupní právo nebo 
právo zpětné koupě bylo prokázáno do zahájení prvního dražebního jednání, nemohou dražitele 
činit v elektronické dražbě stejná podaní. Další podaní musí být vždy vyšší než předchozí učiněné 
podaní. U elektronického systému dražeb se předpokládá, že dokáže přesně rozlišit časovou 
následnost příhozů a pozdější příhoz ve stejné výši dražitele bez předkupního pravá nepřipustí. 
Učiní-li stejné podaní dražitelé s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě a dražba již 
nebude pokračovat dalším příhozem, bude příklep udělen tomu, kdo s vydražitelů s předkupním 
právem nebo výhradou zpětné koupě učinil podání či dorovnal podání jako první. Dorovná-li však 
spoluvlastník předmětu dražby jako vydražitel s předkupním pravém dražitele s jinak vzniklým 
předkupním pravém nebo výhradou zpětné koupě (a dražba již nebude pokračovat dalším 
příhozem), naleží příklep spoluvlastníkovi (§ 338 odst. 3 o.s.ř.). Dorovná-li dražitel s předkupním 
právem nebo výhradou zpětné koupě podaní dražitele bez předkupního pravá (a dražba již 
nebude pokračovat dalším příhozem), je příklep udělen dražiteli s předkupním pravém nebo 
výhradou zpětné koupě. 
 

XII. 
Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.e-drazby.cz 
zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání a výše nejvyššího podaní. Od okamžiku zveřejněni 
osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podáni běží účastníkům dražby lhůta pro námitky 
proti udělení přiklepu v délce 1 hodiny. Námitky je možné soudnímu exekutorovi doručit v 
některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti (viz. výrok X. 
tohoto usnesení) nebo prostřednictvím systému e-dražby.cz na detailu dražby. V případě, že 
budou podány námitky proti udělení přiklepu, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které 
zveřejni v systému elektronické dražby na portálu www.e-drazby.cz. V případě, že budou námitky 
shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; tato výše tohoto podání bude 



obsažena v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s určením, 
odkdy a dokdy je možné činit další podání. Pravidlo stanovené ve druhém odstavci výroku I. 
tohoto usnesení tím není nikterak dotčeno. Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách není odvolání 
přípustné. Pokud námitky nebudou shledány důvodnými, soudní exekutor udělí příklep (§ 336j 
odst. 3 o.s.ř.). 
 

XIII. 
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po 
doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. 
Byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po 
dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem 
vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li 
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem 
nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší 
podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti 
s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni 
jeho vydání. 
 

XIV. 
Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u 
soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a 
upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo. 
 
 

XV. 
Termín prokázání podání vylučovací žaloby je stanoven na 7 dní před konáním dražebního 
jednání. 
 

XVI. 
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek 
nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve výroku VIII této 
dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení nebo 
oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, 
jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního 
roku. 
 

XVII. 
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitelé povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo 
pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je 
přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 
336f odst. 2 a 3 o.s.ř. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude 
uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.). 
 

XVIII. 
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitelé 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 podle § 336p odst. 1 
o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. 
K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží. 
 

XIX. 
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno 
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci. 



 
XX. 

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu 
zpětné koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní 
právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku 
nebo vlastníka pozemku k práva stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka 
pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají. 
 

XXI. 
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor 
usnesením určil, usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soud nařídí 
další dražební jednání. To je nařízeno i tehdy, nezaplatí-li předražitel ve stanovené lhůtě 
předražek (v souladu s § 336m odst. 2. zákona č. 99/1963 Sb.). Takový vydražitel je pak povinen 
nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla 
tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním nižší nejvyšší podání, rozdíl na 
nejvyšším podání (v souladu s § 336n zákona č. 99/1963 Sb.). 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dražební jednání, které bylo nařízeno usnesením ze dne 21. 12. 2020, č.j. 136 EX 408/13-155, se 
odročuje, neboť nedošlo ke správnému doručením všem zúčastněným osobám  
dle § 336c odst. 1 o. s. ř. 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. 
 
     
V Ústí nad Labem dne 25. 1. 2021 
      

JUDr. Vratislav Pospíšil v.r. 
soudní exekutor 

 Exekutorský úřad v Ústí nad Labem 
 
Za správnost vyhotovení: 
Daniela Baboráková 
 
Žádáme magistrát, obecní úřad, aby vyhláška nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem 
v místě obvyklým, na své úřední desce podle § 336c odst. 3 o.s.ř. 
Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nelze zveřejňovat rodná čísla dlužníků, z tohoto 
důvodu není uveden identifikátor povinných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška:  
POV – Ladislav Charvát 
OPR – Generali Česká pojišťovna a.s. 
Lenka Knapová (dříve Charvátová) 
Mgr. Popková – EÚ Liberec 
Mgr. Micka – EÚ Rokycany 
Mgr. Ševčík, advokát 
Mgr. Budzinski, advokát 
Okresní soud v Ústí nad Labem 
Statutární město v Ústí nad Labem 
Finanční úřad v Ústí nad Labem 
Finanční úřad v Jičíně 
Mgr. Koncz – EÚ Cheb 
Mgr. Lošan, advokát 
JUDr. Valdauf, advokát 
Katastrální pracoviště Jičín 
Obec Stará Paka, ID DS: ytha6e6 
Česká správa sociálního zabezpečení  
Vojenská zdravotní pojišťovna 
Obecní úřad Nová Paka 
dražitelé: 

Zbyněk Ryba 
Tomáš Tatyrek 
Gorazd Šváb 
RSJ Land II s. r.o. 
BIO TOP s.r.o. 
Jakub Tomáš 


