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USNESENÍ 

 
Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a 
soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci  
 
oprávněný:  JUDr. Eva Janíková, IČ: 66219558,  
                      sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek - Místek,  
                      provozovna Náměstí Komenského 412, 263 01 Dobříš,  
                      insolvenční správce úpadce Jaroslava Romana, bytem Na Jamech 798, Řevnice, 
                     zastoupena advokátem Mgr. Ondřejem Novákem, 
                     sídlem Farní P 19, Frýdek-Místek, 
proti 
povinnému:  Václav Klečka, narozen 29. 10. 1959, IČ 15903460, 
                      bytem Pod Hájem 231, Tursko,  
                      zastoupen advokátem Mgr. Liborem Hubáčkem,  
                      sídlem Benešov, Malé Náměstí 73 
 
za účasti manželky povinného: Monika Klečková, narozena 15. 11. 1961,  

bytem Terronská 898/48, 160 00 Praha 6, 
 

o vydání dražební vyhlášky, o odvolání povinného proti usnesení soudního exekutora Mgr. 
Tomáše Voborníka, Exekutorský úřad Pardubice, ze dne 4. 4. 2018 č. j. 195 EX 2445/11-115,   

takto: 

Usnesení soudního exekutora se potvrzuje. 

Odůvodnění: 

1. Soudní exekutor usnesením ze dne 4. 4. 2018 č. j. 195 EX 2445/11-115 nařídil elektronickou 
dražbu na 15. 5. 2018. Předmětem dražebního jednání určil nemovité věci ve společném jmění 
povinného a manželky povinného, a to nemovité věci zapsané na LV 1180 pro k.ú. a obec 
Tursko vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ, 
a to pozemku č. 326, jehož součástí je stavba č. p. 231, pozemku č. 477/27, včetně součástí a 
příslušenstvím nemovité věci – oplocení s kovovými vraty a vrátky, zpevněnou plochou a 
přípojkami. Výslednou cenu uvedl v souladu s usnesením o ceně ve výši 5 870 000 Kč, nejnižší 
podání ve výši dvou třetin výsledné ceny – 3 913 333 Kč, dražební vyhláška obsahuje všechny 
zákonné náležitosti a poučení účastníků dražby, věřitelů a dalších osob tak, jak to ukládá zákon. 

 
2. Proti tomuto usnesení podal povinný včasné odvolání, odvolání nebylo odůvodněno. Soudní 

exekutor vyzval povinného prostřednictvím jeho zástupce k doplnění odvolání, povinný ve 
stanovené lhůtě, ani později odvolání nedoplnil. Vzhledem k tomu, že dražební vyhláška není 
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rozhodnutím ve věci samé, přezkoumal odvolací soud usnesení soudního exekutora, a to pouze, 
zda vydaná dražební vyhláška byla vydána v souladu se zákonem. 

 
3. Odvolací soud podle ust. § 212a násl. o.s.ř. přezkoumal napadené usnesení včetně postupu 

soudního exekutora, který předcházel jeho vydání a odvolání povinného neshledal důvodným.  
 
4. Podle § 69 zák.č. 120/2001 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na provádění exekuce 

prodejem nemovitostí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon 
rozhodnutí prodejem nemovitostí. Podle § 336b odst. 1 o.s.ř. po právní moci usnesení o ceně 
soud (soudní exekutor) nařídí dražební jednání.  
 
V projednávané věci byla soudní exekuce nařízena usnesením Okresního soudu Praha-západ ze 
dne 25.10.2011 č. j. 225 EXE 5314/2011–10 k vymožení pohledávky oprávněného a soud pověřil 
provedením exekuce JUDr. Arnošta Hofmana. Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, byl 
jmenován rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP-400/2014-OJ-SO/4 s 
účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu 
Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi. Exekučním příkazem ze dne 13. 
12. 2011 č. j. 029 EX 2445/11-20 byl nařízen prodej nemovitých věcí povinného. Exekuční 
příkaz nabyl právní moci dne 3.10.2016. Pravomocně byla soudní exekuce prodejem nemovitosti 
nařízena dne 3.10.2016. 

 
5. O ceně nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením soudního exekutora ze dne 26.9.2016 č. j. 195 

Ex 2445/11-77. Usnesení o ceně nabylo právní moci dne 15.6.2017.  Pravomocným usnesením o 
ceně byla určena výsledná cena nemovitostí částkou 5 870 000 Kč. 
 

6. Po právní moci usnesení o ceně vydal soudní exekutor dražební vyhlášku, jíž nařídil první 
dražební jednání ve věci. Vzhledem k tomu, že u exekučního soudu probíhalo řízení o zastavení 
exekuce, které nebylo skončeno, a nejevilo se zřejmě bezúspěšným, Krajský soud v Praze 
usnesením ze dne 17.6.2017 sp.zn. 20 Co 242/2017 zrušil a věc vrátil soudnímu exekutorovi 
s tím, že musí vyčkat skončení řízení o zastavení exekuce. Okresní soud Praha-západ usnesením 
ze dne 20. 3. 2017, č. j. 225 EXE 5314/2011-319 potvrzeným usnesením Krajského soudu 
v Praze ze dne 29.1.2018 č.j. 23 Co 250/2017-366 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. 
Podmínky pro vydání dražební vyhlášky jsou splněny. 
 

7. Odvolací soud neshledal v postupu soudního exekutora žádné porušení procesních předpisů, za 
kterých je oprávněn vydat dražební vyhlášku, a sama dražební vyhláška je v napadeném výroku 
v souladu se zákonem. 

 
8. Ze všech těchto důvodů bylo usnesení, jímž soudní exekutor nařídil elektronickou dražbu, podle 

§ 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrzeno. 
 

Poučení: 

 

Proti tomuto usnesení je možno podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení 
prostřednictvím soudu I. stupně k Nejvyššímu soudu ČR, jestliže napadené rozhodnutí závisí na 
vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od 
ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud 
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nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím 
soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. 

 

Praha 8. června 2018 
 

JUDr. Eva Dlouhá, v. r. 
předsedkyně senátu 
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