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U S N E S E N Í

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy,
ve věci dobrovolné dražby na návrh navrhovatele AS ZIZLAVSKY v.o.s., se sídlem Široká 36/5,
110 00 Praha1, IČ: 28490738, insolvenční správce dlužníka Pavla Jiráska, nar. 20.04.1947, bytem
Vršovická 1429/68, 101 00  Praha 10
v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále jen jako „e.ř.“) a
za přiměřeného použití ustanovení šesté části, hlavy páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád (dále jen jako „o.s.ř.“),

vydává toto

usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání /dražební rok/

I. Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

http:// www.drazby-exekuce-online.cz

Zahájení dražby u movité věci uvedené v     bodě II.  dne   14.04. 2020   v   09:00:00   hodin    

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání.
Bude-li  v posledních  pěti  minutách  před  stanoveným  okamžikem  ukončení  dražby  činěno
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.  Bezprostředně  po
ukončení  dražby exekutor udělí  příklep dražiteli,  který učinil  nejvyšší  podání.  V případě,  že
dražitelé neučiní ani  nejnižší podání,  bude elektronická dražba ukončena dne  14..04..2020 v
09:30:00 hodin.

II. Předmětem dražby je soubor movitých věci:

P.č autor popis odhad
nejnižší 
podání

1. Anonym Ves o žních, 90x120 cm 7 290 Kč 2 430 Kč

2. G. Reiter Zátiší s ananasem, 72x100cm 1 215 Kč 405 Kč

3. L. Hájek Předjaří s pařezem, 24x51 cm 2 430 Kč 810 Kč

4. L. Hájek
Konec rybníku, ves v pozadí, 
kameny vpravo vpředu, 50x70 
cm 1 701 Kč

567 Kč

5. L. Hájek Cesta s břízami, 38x28 cm 729 Kč 243 Kč

6. L. Hájek Jaro na horách, 48x68 cm 3 645 Kč 1 215 Kč

7. L. Hájek Lom u vody, 36x50 cm 1 458 Kč 486 Kč



8.
M. 
Dubský

Vesnický skanzen, 46x140 cm 4 860 Kč 1 620 Kč

9. L. Hájek Horské chaloupky, 30x43 cm 243 Kč 81 Kč

10. L. Hájek Návrat lyžaře, 19x27 cm 486 Kč 162 Kč

11. L. Hájek Zamrzající potok, 35x50 cm 365 Kč 122 Kč

12. L. Hájek Krajina v létě, 35x50 cm 365 Kč 122 Kč

13. L. Hájek Motiv s kostelíkem, 29x47 cm 486 Kč 162 Kč

14. L. Hájek Studánka u cesty, 28x46 cm 608 Kč 203 Kč

15. L. Hájek Červánky, 29x43 cm 729 Kč 243 Kč

16. L. Hájek Červený dům, 35x50 cm 486 Kč 162 Kč

17. L. Zoubek Oblačný den, 80x120 cm 19 440 Kč 6 480 Kč

18. L. Hájek Silnice, 28x45 cm 486 Kč 162 Kč

19. L. Zoubek Zátiší s houbami, 28x60 cm 4 860 Kč 1 620 Kč

20. L. Hájek Březový les, 28x22 cm 608 Kč 203 Kč

21. L. Hájek Podzimní cesta, 42x70 cm 2 430 Kč 810 Kč

22. J. Šturc Krajina u Radešína, 30x60 cm 2 430 Kč 810 Kč

23. L. Hájek Borovice, 50x70 cm 3 645 Kč 1 215 Kč

24. L. Hájek Ves v podhůří, 16x28 cm 486 Kč 162 Kč

25. L. Hájek Ves v zimě, 29x49 cm 729 Kč 243 Kč

26. L. Hájek Krajina s domkem, 35x49 cm 729 Kč 243 Kč

27.
F. 
Bělohláve
k

Ztracená příroda, 17x24 cm
3 645 Kč

1 215 Kč

28. I. Lošák
Domky v Hlubočepích, 30x25 
cm 3 645 Kč 1 215 Kč

CELKEM 70 277 Kč 23 409 Kč

III. Zaplacení dražební jistoty se nepožaduje.

IV. Jako  dražitel  se  může  elektronické  dražby  zúčastnit  pouze  osoba,  která  je
registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru:  http:// www.drazby-
exekuce-online.cz,  jejíž  totožnost  byla  ověřena  (verifikována),  k  této  dražbě  se
prostřednictvím dražebního serveru přihlásí a zaplatí dražební jistotu ve výši a za podmínek
stanovených touto dražební vyhláškou. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni
se zaregistrovat do systému elektronických nejméně 4 dny před zahájením dražby a posléze
ověřit svou totožnost. 

Ověření totožnosti je možno provést třemi způsoby: 
1. ELEKTRONICKY –  zasláním e-mailu s platným zaručeným elektronickým podpisem, který
splňuje požadavky ust. § 2 zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede
dnem zahájení dražby (pro tuto možnost je nutné mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený
certifikační autoritou a u právnických osob a podnikajících fyzických osob musí obsahovat název
společnosti, jméno jednající osoby a IČ. Tato možnost neplatí pro fyzické osoby.
2. ZASLÁNÍM FORMULÁŘE (formulář je k dispozici při registraci zájemce na dražebním
serveru  http:// www.drazby-exekuce-online.cz)  s  úředně  ověřeným  podpisem  do  sídla
Exekutorského úřadu Svitavy, se sídlem Nám. Míru 53/59, Svitavy, 56802. V tomto případě je
nutné doručení nejméně 2 pracovní dny přede dnem zahájení dražebního jednání nebo v téže lhůtě
osobně na podatelně v sídle Exekutorského úřadu Svitavy, se sídlem Nám. Míru 53/59, Svitavy,
56802. V případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je NUTNÉ předložit originál výpisu



z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii,  které nesmí být ke dni konání dražby
starší šesti měsíců. V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně
ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a
zůstanou uloženy v seznamu dražitelů! 
3. OSOBNÍ NÁVŠTĚVOU Exekutorského úřadu Svitavy, soudního exekutora JUDr. Igora Olmy,
Nám.  Míru 53/59,  Svitavy.  Totožnost  bude ověřena dle  platného dokladu totožnosti,  v  případě
využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního
rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti
měsíců.  V  případě  zastoupení  je  zástupce  dražitele  povinen  předložit  plnou  moc  s  úředně
ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a
zůstanou uloženy v seznamu dražitelů! 

V. Exekutor  upozorňuje  účastníky  dražby,  že  vydražené  věci  je  povinen  vydražitel
uhradit  ve  lhůtě  5  dnů  ode  dne  konání  dražby  ve  prospěch  účtu  soudního  exekutora
vedeného u České spořitelny a.s., č.ú.: 5912332/0800, v.s. 1619, specifický symbol číslo
vydražené položky, či v hotovosti na pokladně v sídle Exekutorského úřadu Svitavy v téže
lhůtě. Nezaplatí-li, věc se draží znovu, již bez jeho účasti.

VI. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do
řízení  přistoupili  jako  další  oprávnění,  a  další  věřitelé  povinného  domáhat  uspokojení
jiných  vymahatelných  pohledávek  nebo  pohledávek  zajištěných  zadržovacím  nebo
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,  než pro které byl  nařízen výkon
rozhodnutí,  jestliže  je  přihlásí  nejpozději  do data  zahájení  dražby,  jestliže  v přihlášce
uvedou  výši  pohledávky  a  jejího  příslušenství   a  prokážou-li  je  příslušnými  listinami.
K     přihláškám, v     nichž výše pohledávky nebo jejího  příslušenství nebude uvedena se  
nepřihlíží  (§  336f  o.s.ř.)  .   Přihláška  je  podáním určeným soudnímu exekutorovi  a  musí
vedle obecných náležitostí obsahovat označení věřitelem uplatňované pohledávky a její výši
s příslušenstvím ke dni dražebního jednání.  Z     povinnosti prokázat pohledávky listinami  
plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k     přihlášce   v     originále, v     ověřené  
kopii či  v     konvertované podobě kvalifikované listiny  ,  popřípadě předloženy soudnímu
exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné přihlášky soudní exekutor
odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitelé, kteří již exekutorovi doručili svou přihlášku
pohledávky vůči povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražebního
jednání

Prohlídka movitých věcí je možná v sídle  Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568
02, Svitavy po předchozí dohodě na e-mailu: p.simek@soudni-exekutori.cz.

V souladu s §  328b odst.  3 o.s.ř.  soudní  exekutor  oznamuje dražební  rok dražební  vyhláškou,
kterou doručí povinnému, manželu povinného, oprávněnému a orgánu obce, v jejímž obvodu bude
dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení n e n í  přípustné odvolání (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).

Ve Svitavách dne 10. 03. 2021                                                       
                                                                     

                                                                                          JUDr. Igor Olma v.r.
                           soudní exekutor

za správnost vyhotovení:
Ing. Petr Šimek
pověřen soudním exekutorem



Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis
a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. §
17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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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