
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO,
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno
datová schránka: pd94rbi, e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300

V Brně dne 03.07.2019 Vyhotovil: Mgr. Marcela Gomolová
Mgr. Jakub Vymětalík

č.j.: 169EX 3409/14-157

Ag. číslo: 1718EX7214

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, který byl dne 27.05.2014 pověřen provedením 
exekuce Městským soudem v Brně  k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu, kterým je: platební výměr, 
který vydal (vyhotovil)  VZP pod č.j.  4240604335 dne  05.10.2006,  a dále:  platební výměr, který vydal  VZP pod č.j. 
4241100639 dne 05.09.2011,  a dále:  platební výměr, který vydal VZP pod č.j.  2140604334 dne 05.10.2006,  a dále: 
platební výměr, který vydal VZP pod č.j. 2141100748 dne 05.09.2011,  pro oprávněného: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha,  

proti povinnému:

Jaroslav Kizlink, nar. 06.06.1944, bytem Husova 165/5, 602 00 Brno,

ve výši 155.238,- Kč a náklady exekuce,

r o z h o d l  t a k t o :

I.  Dražba  nařízená usnesením  č.j.  169  EX  3409/14-110 ze  dne  05.11.2018,  ve  znění  usnesení 
č.j. 169 EX 3409/14-130 ze dne 08.01.2019, ve znění usnesení č.j. 169 EX 3409/14-148 ze dne 24.05.2019 
na den 09.07.2019 v 10:30 se odročuje na 27.08.2019 v     08:30 hodin   (od tohoto okamžiku mohou dražitelé 
činit podání).
 
II. Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:
 

www.okdrazby.cz

Dražba bude  ukončena nejdříve dne 27.08.2019 v     09:30 hod  . Dražba se však koná, dokud 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 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.

III. Dražební jistotu pravomocně určenou usnesením označeným ve výroku I. ve výši 100.000,- Kč (slovy: 
„jedno  sto  tisíc  korun  českých“)  je  zájemce  o  účast  na  dražbě  povinen  zaplatit  bezhotovostně, 
a to ve prospěch bankovního účtu soudního exekutora č. 246132257/0300, za použití variabilního symbolu: 
3409145555, specifického symbolu: rodné číslo nebo IČ zájemce o účast na dražbě. Částka odpovídající  
dražební jistotě musí být připsána na účet exekutora nejpozději 24 hodin před zahájením dražby s tím, že 
zájemce  bude  k  dražbě  připuštěn  pouze  tehdy,  bylo-li  před  zahájením  dražby  prokázáno,  že  částka  
odpovídající dražební jistotě na shora označený účet exekutora skutečně byla připsána.

O d ů v o d n ě n í :  K návrhu oprávn ného, který byl podán dne ě 29.04.2014, bylo zahájeno exeku ní ízení kč ř  vymožení 
pohledávky oprávn ného ve výši  ě 155.238,- K  s p íslušenstvímč ř . Provedením exekuce byl  M stským soudem v Brně ě 
pov en soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský ú ad Brno-m sto.ěř ř ě

Usnesením č.j. 169 EX 3409/14-110 ze dne 05.11.2018 byla nařízena dražba, která se měla uskutečnit dne 08.01.2019 
v 08:30 hodin, a to elektronicky na příslušném dražební portálu. Vzhledem k tomu, že třetí osobou byla podána žaloba 
dle § 267 zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění (dále jen „o.s.ř.“), na vyloučení předmětu z dražby exekuce, soudní 

~ 1 ~



exekutor dražbu usnesení č.j. 169 EX 3409/14-130 ze dne 08.01.2019 odročil na neurčito. Následně bylo řízení o žalobě  
na  vyloučení  věci  z výkonu  rozhodnutí  usnesením  č.j.  8  C  5/2019-20  ze  dne  04.02.2019  pravomocně  zastaveno, 
když žalobce vzal žalobu zpět. Usnesením č.j. 169 EX 3409/14-148 ze dne 24.05.2019 byl nařízen nový termín dražby, 
a to na 09.07.2019 v 10:30 hod. 

Před zahájením dražby soudní exekutor zjistil, že ve věci byla opětovně podána žaloba dle § 267 o.s.ř. na vyloučení 
předmětu dražby z exekuce (§ 336i odst. 1 o.s.ř.).

Z uvedených důvodů nezbylo, nežli rozhodnout o odročení dražby s tím, že byl současně určen nový termín konání 
dražby, když ke dni vydání tohoto usnesení je zřejmé, kdy odpadnou zákonné překážky konání dražby.

V tomto usnesení soudní exekutor rozhodl pouze o těch skutečnostech, které jsou nezbytné pro konání dražby v novém 
termínu, v ostatním lze odkázat na usnesení, kterým byla nařízena dražba, jak je označeno ve výroku I. tohoto usnesení 
a které je v rozsahu neupraveném v tomto usnesení ponecháno v platnosti.

Dražební  jistoty  složené  u  soudního  exekutora  ke  dni  vydání  tohoto  usnesení,  budou  ponechány  na  účtu 
exekutora  pro  potřeby  konání  dražby  v novém  termínu.  K písemné  žádosti  dražitele  bude  dražební  jistota 
vrácena na jím sdělený bankovní účet, popř. účet dražitele evidovaný na dražebním portálu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). 

otisk úředního razítka exekutora

Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Brno-město

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb,  
se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná  
uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle  
úřadu na technickém nosiči dat.

Doručuje se: 1. spis 
2. oprávněný
3. další  oprávnění  (zástavní  věřitelné,  osoby přihlášené do rozvrhu,  spoluvlastníci,  nájemci,  oprávnění z věcného 
břemene apod.)
4. povinný
5. finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost
6. finanční úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
7. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost
8. obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
9. zdravotní pojišťovny (ČPZP, OZP, RBP, VOZP, VZP, ZP Škoda, ZPMA, ZPMV) 
10. OSSZ, v jejímž obvodu je nemovitost
11. OSSZ, v jejímž obvodu má povinný bydliště
12. katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost
13. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
14. úřední deska soudního exekutora
15. web exekutorského úřadu
16. portál dražeb
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