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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 pověření 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, IČ:
04010850
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, která se bude konat:

ve středu 29. června 2021 v 11:50 hodin,
v areálu odtahové služby „Pavel Zapletal, IČ: 70433135“
na adrese Dukelská třída 104 v Brně.
II. Seznam dražených věcí:
Položka Počet
číslo
kusů
1

1

Seznam a popis věcí
Audi A4 Avant 3.0 TDI 150 KW
Pojízdné, přistaveno povinným
RZ: 2BD 5018
VIN : WAUZZZ8E55A415492
Barva : Modrá
Datum první registrace 13.12.2004
Stav KM: 321.135
EMISNÍ NORMA: EURO 4 - 2003/76B - BEZ
EKO poplatku
STK + EM: do 2.9.2021 (vozidlo nemá platnou
tech. kontrolu)
K dispozici: Doklad o registraci vozidla, velký i
malý TP, klíče
Výbava + popis:
Automatická duální klimatizace, vyhřívaná
stavitelná sedadla, palubní počítač, tempomat, rádio
s CD, loketní operky, elektrické střešní okno,
parkovací senzory, xenonové světlomety,
ostřikovače světlometů, elektrická okna, elektrická
vyhřívaná zrcátka, centrální zamykání na dálkové
ovládání, rádio, teploměr, držák nápojů, 8x airbag,
vyhřívané okno, metalický lak, tažné zařízení apod.
Závady: při poslední TK (při 265.055 KM):

Rozhodná cena
(Kč) / 1ks
vč. 21 % DPH

Nejnižší podání
(Kč) / 1 ks
vč. 21 % DPH

99.000,- Kč

19.000,- Kč

-

-

Drobné netěsnosti ve spojích výfukového
systému.
Prachovky pohyblivých spojů pákového
mechanismu řízení jsou poškozené.
Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný
(hloubková koroze) – poškozená funkční
plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo
brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující
hloubku rýhy 1,5 mm.
Některá část systému zavěšení kol (ramena) je
zkorodovaná, ale tato závada nemá vliv na
spolehlivost systému.
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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.
Soudní exekutor upozorňuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o DALŠÍ, tedy
opakovanou dražbu, se další věřitelé, kteří se nepřihlásili se svou pohledávkou do první dražby,
proběhlé dne 24. března 2022, již nemohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek,
pokud tak neučinili do zahájení první dražby. 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 dražebního jednání.
VI. Movitou věc určenou k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby před dražbou,
v místě konání dražby, a to 29.6.2022 v době od 11:15 do 11:45 hod.
VII. Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť po zahájení dražby již
nebudou do místa konání dražby vpuštěni. Účast na dražbě je bezplatná. Licitace se může účastnit
pouze registrovaný dražitel. Registrace dražitelů proběhne v místě konání dražby dne

29.6.2022 v době od 11:15 do 11:45 hod.
VII. Nejnižší podání bylo sníženo pod úroveň jedné třetiny ceny odhadní ceny, určené soudním
exekutorem po soupisu movitých věcí, a to s ohledem na skutečnost, že v první dražbě věci, která
proběhla dne 24. března 2022, nebylo učiněno ani nejnižší podání. Při dražbě mohou dražitelé
zvyšovat podání nejméně o částku určenou soudním exekutorem před dražbou jednotlivé věci.
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.
VIII. 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. 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.
IX. Vydražitel musí nejvyšší podání po skončení dražby IHNED zaplatit. Nezaplatí-li, draží se
věc znovu bez účasti tohoto dražitele.
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X. Vydražitel může nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání doplatit pouze v hotovosti na
místě, byť by celková částka přesáhla částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti
podle zvláštního právního předpisu (§ 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti);
v souladu s § 3 odst. 2 písm. g) citovaného zákona se povinnost provést platbu bezhotovostně
nevztahuje na platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo
výkonu rozhodnutí.
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.
X.
Vydražitel je povinen převzít vydražené movité věci v den dražby, jinak za každý den prodlení
s vyzvednutím movitých věcí je povinen zaplatit skladné za 1 den ve výši 500,- Kč + DPH 21 % za
každou vydraženou položku.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í možno podat odvolání. /§ 328b odst. 3 o.s.ř. – dražební
vyhláška není rozhodnutím/ .
Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť poté již nebudou do
dražební místnosti vpuštěni.
V Břeclavi dne 28.5.2022
Mgr. Tereza Lungová
exekutorská kandidátka
pověřená soudní exekutorkou
Mgr. Marcelou Petrošovou
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