č.j. 024 DRD 1/18

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava
– Mariánské Hory, PSČ 709 00, k návrhu Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova
1716/2b, 14000 Praha 4, IČ: 29414873, insolvenční správkyně dlužníka Jana Blažka, Marxova 367/1, 73601,
Havířov, nar.21.05.1947, ustanovené usnesením Krajského soudu v Ostravě, číslo jednací KSOS 22 INS
15873/2017-A-12 ze dne 01.09.2017
nař izuje
na základě souhlasu uděleného Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. KSOS 22 INS 15873/2017-B-19
ze dne 24.04.2018, který vykonává funkci věřitelského výboru, a Smlouvy o provedení dražby ze dne
25.04.2018, uzavřené na základě ust. § 289a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona v platném
znění a ust. § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu v platném znění, za přiměřeného použití
občanského soudního řádu (ust. § 335 a následujících)

dražbu movitých věcí dlužníka.
I.
Nařizuje se elektronická dražba movitých věcí, která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese portálu
www.exdrazby.cz
II.
Elektronická dražba proběhne dne 30.05.2018 v čase, který je u každé movité věci stanoven
samostatně (čl. III. vyhlášky).
Dražitelé mohou činit podání od času označeného jako zahájení elektronické dražby.
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. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na
portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě.
III.

Předmětem dražby jsou tyto samostatné movité věci:

a)

Osobní automobil Volvo V40 1,6V, VIN: YV1VW10K33F939444, RZ: 6T59083
Popis věci: rozhodná cena 39 000,00 Kč
rok výroby 2002, stav tachometru dle záznamu z STK z 11/2014: 130 000 km, palivo: benzín, modrá
metalíza, bez RZ (v depozitu), originál velkého TP, 1 ks klíč od vozidla s dálkovým ovládáním, 1 ks
klíč od zámku zpátečky, vozidlo nelze nastartovat (vozidlo nebylo 3 roky v provozu - vybitá baterie),
poškozená pravá část předního nárazníku, chybí kryt zavazadlového prostoru (roletka)
Výbava: Elektricky ovládaná skla předních dveří, manuální klimatizace, manuální převodovka, tažné
zařízení, rezervní kolo na dojetí, zámek zpátečky
Nejnižší podání je ve výši 13 000,00 Kč (jedna třetina rozhodné ceny).
Čas zahájení dražby v 10.00 hod., čas ukončení elektronické dražby v 10.20 hod.

b)

Osobní automobil Nissan Terrano II 2,7 TD WAGON, VIN: VSKTVUR20U0419180,
RZ: 7T44773,
Popis věci: rozhodná cena 60 000,00 Kč
datum první registrace vozidla v zahraničí: 2000, stav tachometru dle záznamu z STK z 06/2013:
93 500 km, palivo: nafta, zelená metalíza, bez RZ (v depozitu), originál velkého TP, 1 ks klíč od
vozidla s dálkovým ovládáním, vozidlo nelze nastartovat (vozidlo nebylo 3 roky v provozu - vybitá
baterie), chybí kryt zavazadlového prostoru (roletka)
Výbava: Elektricky ovládaná skla dveří, manuální klimatizace, manuální převodovka, redukční
převodovka, tažné zařízení
Nejnižší podání je ve výši 20 000,00 Kč (jedna třetina rozhodné ceny).
Čas zahájení dražby v 10.30 hod., čas ukončení elektronické dražby v 10.50 hod.

c)

Přepravník automobilů VAPP EXPRESS PAV 2.46 B, VIN: TK9N225KF7KVA4305,
RZ: 3T90641
Popis věci: rozhodná cena 45 000,00 Kč
rok výroby 2007, bez RZ, originál velkého i malého TP, 1 ks klíč od zámku závěsného zařízení,
poškozená levá zadní pneumatika (nelze nahustit), nefunkční ruční brzda, chybí opěrné kolečko, SPZ
v držení dlužníka
Nejnižší podání je ve výši 15 000,00 Kč (jedna třetina rozhodné ceny).
Čas zahájení dražby v 11.00 hod., čas ukončení elektronické dražby v 11.20 hod.

d)

Motocykl Yamaha XVS 650 DragStar,
RZ: 1T3605
Popis věci: rozhodná cena 60 000,00 Kč
rok výroby: 2005, stav tachometru dle záznamu z STK z 07/2013: 4 000 km, stříbrná, bez RZ (v
depozitu), nelze nastartovat (vozidlo nebylo 3 roky v provozu - vybitá baterie), originál velkého TP,
1 ks klíč ke spínací skříňce.
Nejnižší podání je ve výši 20 000,00 Kč (jedna třetina rozhodné ceny).
Čas zahájení dražby v 11.30 hod., čas ukončení elektronické dražby v 11.50 hod.

e)

Zahradní traktor Castelgarden XT 220 HD
Popis věci: rozhodná cena 45 000,00 Kč
nebyl v provozu déle než 3 roky, bez dokladů, 1 ks klíč ke spínací skříňce
Nejnižší podání je ve výši 15 000,00 Kč (jedna třetina rozhodné ceny).
Čas zahájení dražby v 12.00 hod., čas ukončení elektronické dražby v 12.20 hod.

f)

Sněhová fréza Ariens Compact 24
Popis věci: rozhodná cena 21 000,00 Kč
nebyla v provozu déle než 3 roky, bez dokladů
Nejnižší podání je ve výši 7 000,00 Kč (jedna třetina rozhodné ceny).
Čas zahájení dražby v 12.30 hod., čas ukončení elektronické dražby v 12.50 hod.

III.

Minimální příhoz se u každé věci stanoví částkou ve výši 500,- Kč.

Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem)
na kolonku „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky
a časově za sebou řazeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení
informací o této dražbě. Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci
webové stránky použitím klávesové zkratky F5 nebo potvrzením (klikem) na kolonce „Aktualizovat“ (F5).
Dražiteli nebo povinnému, který nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou
dražbu, soudní exekutorka umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v sídle
úřadu nebo na jiném dohodnutém místě. Písemná žádost musí být do sídla úřadu doručena nejpozději dva
dny přede dnem, ve kterém se má elektronická dražby konat. Povinný se jako dražitel nesmí dražby účastnit.
IV. Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě
se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudní exekutorky zaplatí dražební jistotu ve výši
stanovené touto dražební vyhláškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje
na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci
dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného
dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“),
jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru
detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě
přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V případě
právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání
totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno
listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.
Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat,
musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání
totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 1
roku.
Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze též ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou
před soudní exekutorkou nebo jejím zaměstnancem v úředních hodinách v sídle Exekutorského úřadu
po prokázání totožnosti platným úředním průkazem.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
uživatel soudní exekutorce některým z těchto způsobů:
a)
b)
c)

podepíše před soudní exekutorkou nebo jejím zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním
průkazem;
doručí Registrovaný uživatel soudní exekutorce uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj
účet“;
doručí Registrovaný uživatel soudní exekutorce prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na
adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu podatelna@exekuce-ova.cz, a nebo do datové
schránky soudní exekutorky – ID: 8g2g8en

O splnění povinnosti prokázat svou totožnost bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na
adresu, kterou označí při své registraci na portálu www.exdrazby.cz
V.

Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.

VI.
Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé se u p o z o r ň u j í , že
při rozvrhu podstaty se mohou 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 dva dny přede dnem, ve kterém má být zahájena
dražba, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými
listinami – jejich originálem nebo úředně ověřenou kopií; K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo
jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f o.s.ř. se použijí
přiměřeně.
VII.
Každý, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267 o.s.ř.), se v y z ý v á,
aby je uplatnil u soudní exekutorky, a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením
dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
VIII. Osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo se u p o z o r ň u j í , že je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo k předmětu dražby zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím
vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat listinami - jejich
originálem nebo úředně ověřenou kopii, doručenými soudní exekutorce nejpozději dva dny přede dnem,
ve kterém má být zahájena dražba. Ještě před zahájením vlastní dražby bude rozhodnuto usnesením, zda
je předkupní právo prokázáno a toto usnesení bude zveřejněno v systému elektronické dražby na portálu
www.exdrazby.cz.
IX.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené
věci (souboru věcí) není omezena ustanoveními cenových předpisů. Dražiteli, který učiní nejvyšší podání,
bude udělen příklep. Učiní-li několik dražitelů stejné podání, bude příklep udělen nejprve tomu dražiteli,
kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, bude udělen
dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 329 odst. 3 o.s.ř. se nepoužije.
X.
Lhůta pro zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 30 dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší
podání zaplatí vydražitel bezhotovostní platbou na účet soudní exekutorky č.ú. 1035005113/5500, vedeného
u Raiffeisenbank a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem číslo: 1181, specifický
symbol rodné číslo nebo IČ vydražitele. Tato povinnost je splněna dnem, kdy peněžitá částka bude
připsána na účet soudní exekutorky. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen
nahradit náklady, které soudní exekutorce a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo
dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při další dražbě
dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená
vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případně
započtení anebo vrácení zbytku jistoty bude rozhodnuto usnesením.
XI.
Vlastnické právo k vydražené věci (souboru věcí) přechází na vydražitele okamžikem udělení
příklepu a řádným a včasným zaplacením nejvyššího podání. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají
závady váznoucí na věci (§ 329 odst. 7 o.s.ř.).
XII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc (soubor věcí) po zaplacení nejvyššího
podání, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doplacení nejvyššího podání, a to po předchozí domluvě
v sídle exekutorského úřadu na adrese Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Nepřevezmeli vydražitel vydraženou movitou věc (soubor věcí) do 1 kalendářního měsíce ode dne zaplacení nejvyššího
podání, bude nařízena opětovná dražba. Vydražitel, který nepřevezme vydraženou movitou věc (soubor věcí)
ve výše uvedené lhůtě, je povinen nahradit náklady, které soudní exekutorce a účastníkům vznikly
v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že ve stanovené lhůtě
nepřevzal vydraženou movitou věc (soubor věcí), a bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání,
rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítává zaplacené nejvyšší podání; převyšuje-li nejvyšší
podání tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení
zbytku nejvyššího podání bude rozhodnuto usnesením.
XIII. Informace o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na
portálu www.exdrazby.cz.

P o u č e n í:

Proti dražební vyhlášce n e n í opravný prostředek přípustný. Dražební vyhláška není
rozhodnutím.

Exekutorský úřad Ostrava
dne 25.4.2018
Otisk úředního razítka
Mgr. Pavla Fučíková
soudní exekutorka

ROZDĚLOVNÍK:

Na základě přiměřeného použití ustanovení § 328b odst. 3) o.s.ř. se dražební vyhláška doručuje:
a) navrhovateli,
b) orgánu obce, v jejímž obvodu má dlužník bydliště.
Na základě přiměřeného použití ustanovení § 328b odst. 3) o.s.ř. soudní exekutorka vyvěsí dražební
vyhlášku na úřední desce Exekutorského úřadu.

Soudní exekutorka žádá orgán obce, kterému je tato vyhláška doručována, aby toto usnesení nebo
jeho podstatný obsah, uveřejnil na své úřední desce a ponechal jej vyvěšený až do doby konání
dražebního roku.

Mgr. Pavla
Fučíková
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