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Dražební

vyhláška

Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav, sídlem 17. listopadu 1a,
690 02 Břeclav, Česká republika, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu
Blansko ze dne 11.10.2021, č.j. 90 EXE 1294/2021-8, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a
vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu Blansko ze dne 20.7.2021, č.j. EPR
155604/2021-5, k uspokojení pohledávky
oprávněné ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, sídlem Masarykovo náměstí 1458, Pardubice,
PSČ: 532 18, IČ: 45534306,
práv. zast. Mgr. et Mgr. Adam Vrbecký, advokát, sídlem Opletalova 1603/57, Praha, PSČ: 110 00
proti povinné ZOUHAR Logistics s.r.o., sídlem Habeš č.p. 212, Jedovnice, PSČ: 679 06, IČ: 08071594
ve výši 43.193,- Kč s příslušenstvím,

I.

sepsaná movitá věc povinné bude prodána v dražbě.

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního
serveru:

http://drazby.exekucebreclav.cz/
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na:

28. června 2022 v 10:00:00 hodin,
kdy od toho okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 28.6.2022 v 10:20 hodin. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele,
že bude udělovat příklep. Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno
podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě
učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí. Bezprostředně
po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Čas zahájení dražby,
ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru.
II. Seznam dražených věcí:
Položka Počet Seznam a popis věcí
číslo
kusů
1
1
DAF FA 45.150 – skříň
Rozměry, celková délka 7.100mm, šíře 2.500 mm,
výška 3.350mm

Zdvihový objem 5.880, Výkon 107 KW
RZ: 2BH 9316
VIN : XLRAE45CE0L167351
Barva : BÍLÁ
Datum první registrace 2.4.1999
Stav KM: při poslední STK 25.8.2021 508.246
EMISNÍ NORMA: 91/542B

Rozhodná cena (Kč) /
1ks

180.000

Nejnižší podání (Kč)
1 ks

60.000

STK + EM : Poslední 25.8.2021 při 508.246 KM
K dispozici: klíče + velký TP
Závady: V současné době nepojízdné.
Závady při poslední STK:
Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném
stavu.
Mírná povrchová koroze/oxidace brzdového
potrubí.
Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu
vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce
vozidla.
U potkávacího světlometu zdroj světla vadný,
předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně
ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy).
Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné /
nečitelné / vyrezlé či jinak poškozené.
Výfukový systém zjevně netěsný.
Podlaha je ve zhoršeném stavu (např. děravá,
nadměrně zkorodovaná, uvolněná) nebo
neodpovídá požadavkům.
Stupátka, schůdky nebo přidržovací madla ve stavu,
který by mohl způsobit zranění osoby při
nastupování / vystupování nebo by mohly způsobit
zachycení.

Nejvyšší podání bude zahrnovat i 21 % DPH s ohledem na to, že povinný je plátcem DPH;
o úhradě nejvyššího podání bude vystaven daňový doklad.
III. Uvedená movitá věc bude dražena samostatně.
IV. Zaplacení jistoty se nevyžaduje. Dle ust. § 328b o.s.ř. povinnost složit jistotu a její výši stanoví
exekutor, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí po přepočetní
na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni, který
předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000 EUR.

V. Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:
je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru
http://drazby.exekucebreclav.cz/, jejíž totožnost byla ověřena (verifikována), a
- jestliže se osoba k této dražbě na dražebním serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/ přihlásí.
Zájemci o účast v dražbě jsou povinni nejdříve se zaregistrovat (nejsou-li již zaregistrováni) do
systému elektronických dražeb na adrese dražebního serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/, a to
nejméně 3 pracovní dny před zahájením dražby a následně ověřit svou totožnost, některým
z následujících způsobů:
a)
osobně před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným
úředním průkazem, a to v sídle Mgr. Marcely Petrošové, soudního exekutora Exekutorského úřadu
Břeclav se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, Česká republika, kdy 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;
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b)
zasláním přihlášky s úředně ověřeným podpisem (přihláška je k dispozici při registraci
zájemce na dražebním serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/) do sídla Mgr. Marcely Petrošové,
soudního exekutora Exekutorského úřadu Břeclav, sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, Česká
republika, kdy v tomto případě je nutné doručení nejméně jeden pracovní den přede dnem
zahájením dražebního jednání; v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné
přiložit 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
přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy;
c)
uznávaným elektronickým podpisem – tedy zasláním přihlášky elektronicky s platným
zaručeným elektronickým podpisem, který splňuje požadavky ust. § 2 zákona 227/2000 Sb., o
elektronickém podpisu, a to nejméně jeden pracovní den přede dnem zahájení elektronického
dražebního jednání, na e-mailovou adresu drazby@exekucebreclav.cz .

VI. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází
soudní exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá
povinnost, že osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít
o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je
rodné číslo fyzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu. Z tohoto důvodu je v dražební praxi v rozporu
se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že fyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným
číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje všechny dražitele, že bude pro
jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z dražby (netýká se právnických osob
jako dražitelů). Při samotné dražbě již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudním exekutorem poučováni.

VII. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé 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 zahájení dražby,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží. 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, popřípadě
předloženy soudnímu exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné přihlášky soudní
exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteří již exekutorovi doručili svou přihlášku
pohledávky vůči povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražby.

VIII. Movitou věc určenou k dražbě je možno si prohlédnout na parkovišti v Černé Hoře (okr.
Blansko), neboť je nepojízdné. GPS souřadnice vozidla:
49°22'58.4"N 16°34'47.8"E
49.382899, 16.579955
IX. Nejnižší podání se stanovuje ve výši jedné třetiny ceny odhadní ceny, určené soudním
exekutorem po soupisu movitých věcí. Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o 500,Kč. V systému elektronických dražeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, tudíž nemůže
být učiněno shodné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší, jinak k němu nebude přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo, tito jsou před udělením příklepu systémem
vyzýváni k využití práva uplatnit předkupní právo za dosažené nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni
svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší
podání. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
X. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo nebo výhradu zpětné
koupě, že ho mohou uplatnit v elektronické dražbě jen jako dražitelé; udělením příklepu předkupní
právo nebo výhrada zpětné koupě zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při elektronické dražbě své
předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je prokázat nejpozději 1 pracovní den přede dnem
zahájení elektronického dražebního jednání.

Č.j. 160 EX 2749/21-49
Stránka 4 ze 4

XI. Účastníci dražebního jednání, kteří nemají přístup k internetu nebo nevlastní zařízení potřebné k
připojení mohou po předchozí domluvě využít k účasti na dražbě zařízení v sídle Mgr. Marcely
Petrošové, soudního exekutora Exekutorského úřadu Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová, soudní
exekutor, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, Česká republika, kdy tomto případě je nutné požádat o
umožnění přístupu nejméně dvě hodiny před zahájením elektronického dražebního jednání.
XIII. Vydražitel nejvyšší podání doplatí bezhotovostní platbou obratem, nejpozději do 2 dnů od
udělení příklepu, na účet exekutora č.ú. 500 500 562 / 0800 pod variabilním symbolem 274921; do
detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede vydražitel své jméno a příjemní (obchodní firmu).
Nezaplatí-li, nařídí exekutor opětovnou dražbu. Současně exekutor postupuje dle ust. § 330 odst. 3
o.s.ř.:
XIV. Vydražitel je povinen převzít vydraženou movitou věc (vozidlo) v místě, jak je uvedeno výše
v bodě VIII.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené
věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu.
Přechodem vlastnictví zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které
státu 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. O těchto dluzích rozhodne soudní exekutor
usnesením.

P o u č e n í: Proti dražební vyhlášce n e n í možno podat odvolání. /§ 328b odst. 3 o.s.ř. – dražební
vyhláška není rozhodnutím/ .
V Břeclavi dne 28.5.2022
Mgr. Tereza Lungová
exekutorská kandidátka
pověřená soudním exekutorem
Mgr. Marcelou Petrošovou
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