Č.j. 207 EX 6139/10-236
zn. oprávněného:3176160451

Usnesení o elektronické dražbě movitých věcí
Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května
2384, pověřený k provedení exekuce usnesením vydaným Městským soudem v Brně dne
18.10.2010, č.j. 103 EXE 2557/2010-13, na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudku,
který vydal Okresního soudu Praha-západ dne 27.08.2010 pod č.j. 25 C 341/2008-40, ve věci
oprávněného Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 222/128, PrahaVinohrady, IČ: 60192822 proti povinnému 1/ Lukáš Cesar, bytem Markéty Kuncové 3696/3A,
Brno, dat. nar.: 03.10.1980; 2/ Lenka Cesarová, bytem Markéty Kuncové 3696/3A, Brno, dat.
nar.: 01.05.1981; 3/ Marek Cesar, bytem Markéty Kuncové 3696/3A, Brno, dat. nar.: 05.09.1976
rozhodl takto:
I.
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese internetového portálu www.exdrazby.cz Veškeré informace o postupu při dražbě jsou
zveřejněny na těchto internetových stránkách a veřejnost zde může dražbu sledovat.
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 17. 10. 2018 v 9:00 hodin, od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 17. 10. 2018 v 11:00 hodin.
Dražba se koná do té doby, 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. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem
elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové
sítě (e-mailem).
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost a k této
dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí.
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 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“), kdy 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.
V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání
totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, 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 šesti měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí
Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“;
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na emailovou adresu exekutorského
úřadu: podatelna@euzlin.cz nebo do datové schránky soudního exekutora: xcz8zvx
c) zasláním vyplněného registračního formuláře poštou
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského úřadu Zlín, Zlín, 2. května 2384
II.
Předmětem dražby jsou tyto movité věci povinného dražené v rámci souboru věcí:

Položka Označení věci
7.

LCD LG 42LH4900

8.

DVD PHILIPS DVP 3040

Celkem soubor věcí

Rozhodná cena
(Kč)

Nejnižší podání
(Kč)

2.760,-

920,-

435,-

145,-

3.195,-

1.065,-

III.
Prohlídka movitých věcí se nekoná.
IV.
Dražitelé nejsou povinni složit jistotu.
V.
Podání lze zvyšovat minimálně o 100,-Kč. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší
podání.
Lhůta k zaplacení nejvyššího podání činí 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání,
nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního
předpisu, lze uhradit v hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle exekutorského úřadu, nebo na
bankovní účet soudního exekutora č.ú. 5220010254/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., var. symbol
613910.
VI.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc nebo soubor movitých věcí po uhrazení nejvyššího
podání, nejpozději však do čtrnácti dnů po konání dražby, v sídle Exekutorského úřadu, a to pouze po
předchozí dohodě s pracovníkem Exekutorského úřadu, email: ruzicka@euzlin.cz
Nepřevezme-li vydražitel vydraženou movitou věc nebo soubor movitých věcí ve výše uvedeném termínu,
považuje se dražba za zmařenou a soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené
movité věci nebo souboru movitých věcí, a to s právními účinky k okamžiku příklepu. Informace o příklepu
bude zveřejněna pouze na adrese internetového portálu www.exdrazby.cz Dokladem o nabytí
vlastnického práva je protokol o elektronické dražbě uveřejněný na adrese internetového portálu
www.exdrazby.cz Soudní exekutor vydá vydražiteli na jeho žádost potvrzení o přechodu vlastnického
práva.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci.
VII.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, oprávněné z přerušených exekucí prodejem movitých věcí a
další věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro
které byla nařízena exekuce, 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, soudní exekutor nepřihlíží. Opožděné nebo neúplné
přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne. Přihláška musí obsahovat náležitosti dle ust. § 336f osř.
VIII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 osř), aby do zahájení
dražebního jednání prokázal, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané věci z exekuce, jinak k jeho
právu nemůže být přihlíženo.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k dražené movité věci nebo souboru movitých věcí
předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že je mohou uplatnit pouze v dražbě jako dražitelé a musí je
před dražbou soudnímu exekutorovi prokázat. Soudní exekutor před zahájením dražebního jednání
zveřejní na adrese internetového portálu www.exdrazby.cz rozhodnutí, zda je předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě prokázáno. Udělení příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zaniká.
X.
Termín pro podání přihlášky, prokázání podání vylučovací žaloby, uplatnění předkupního práva nebo
výhrady zpětné koupě: 15. 10. 2018.
XI.
Po skončení dražby bude na adrese internetového portálu www.exdrazby.cz zveřejněna informace o
osobě vydražitele, kterému byl učiněním nejvyššího podání udělen příklep, a informace o výši nejvyššího
podání, vše v protokolu o elektronické dražbě. Vydražitel vyjadřuje svou účastí v dražbě souhlas
s uveřejněním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu.
Poučení:

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Ve Zlíně dne 02.08.2018
otisk razítka
JUDr. Jana Jarková
soudní exekutorka, v.r.
Poučení:

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

