
 

JUDr. MARTIN SMRKOVSKÝ 

advokát 

advokátní kancelář 

Lucemburská 13, 130 00 Praha 3 – Vinohrady 

Tel. 728 052 151   e-mail: aksmrkovsky@seznam.cz 

 

Exekutorský úřad pro Prahu 5  

 

č.j. 067 EX 484/2010  

 

 

Obvodní soud pro Prahu 2                                                       dne  11.5.2022 

 čj: 5 Nc 173/2003-1075 

 

 

 

oprávněný: Casper Consulting.a.s. Olivova 2096/4,Praha 1 IČ:63980401 

 

zastoupen: advokátkou Mgr. Soňa Bernardová, Koliště 55, 602 00 Brno 

 

 

povinný: Josef Hron, Borová 1157/4, 143 00 Praha 12,  

 

zastoupen: JUDr. Martinem Smrkovským, advokátem, AK, Lucemburská 13, Praha 3 

 

 

 

pro pohledávku  2.626.572,-Kč 

 

 

Námitky k nařízené elektronické dražbě 
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Usnesením zdejšího exekutorského úřadu (čl. 1107) bylo rozhodnuto tak, že 

elektronická dražba ve shora uvedené věci byla stanovena na den 24.5.2022 ve 14:00hod. na 

dražebním portálu na adrese: http://www.exekutor-drazby.cz. 

 

 Nemovitosti by měly být draženy za minimální částku 357 867,- Kč. Cena stanovená 

znalcem ve výši 536 800,- Kč je stanovena ve znaleckém posudku a to ze dne 22.2.2018.  

 

 Posudek je více jak 4 roky starý. I kdyby nenastala současná ekonomická situace, i tak 

mám za to, že cena z roku 2018 neodpovídá ceně k polovině roku 2022, bez ohledu na 

současnou ekonomickou situaci. Je však nutno přihlédnou k současné ekonomické situaci 

s tím, že mám za to, že tento pozemek má nyní, resp. ke dni dražby mnohem vyšší hodnotu. Je 

nutné vzít v potaz tuto situaci a proto žádám, aby elektronická dražba nařízená na 24.5.2022 

byla zrušena s tím, aby byl vypracován aktuální znalecký posudek a cena nemovitostí novým, 

resp. doplněným znaleckým posudkem aktualizována. 

 . 

 S takovouto původní cenou se nelze smířit, neboť bych tímto byl poškozen nejen já, 

jako povinný, ale především věřitelé, kteří by dostali podstatně menší částku.  

 

 Pro doplnění uvádím, že jsem podal také návrh na zastavení exekuce a to dne 9.8.2021 

prostřednictvím datové schránky mého právního zástupce.  

O tomto návrhu nebylo dosud rozhodnuto. 

 

Navrhuji, aby elektronická dražba nařízená na 24.5.2022 ve 14:00hod. na dražebním 

portálu na adrese: http://www.exekutor-drazby.cz  byla odložena do doby vypracování 

nového – aktuálního znaleckého posudku co se týká ceny nemovitostí. 

 

Josef Hron 
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