Mgr. Jiří Král, soudní exekutor
Exekutorský úřad Ostrava
Dvořákova 1515/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

tel.: 596 126 600
fax: 596 121 881
e-mail: podatelna@eurad-ova.cz
datová schránka: c2cg8nj

Č.j. 043 EX 19/19 - 67
č.j. oprávněného:

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Dvořákova 1515/2
pověřený Okresním soudem ve Frýdku-Místku dne 15.03.2019, sp.zn. 28 EXE 2244/2019-15,
proti povinnému:

EUROPROFIL, spol. s r.o.,
se sídlem Slezská č.p. 3236, Frýdek-Místek, IČ: 60779926,
práv. zast. advokátem Mgr. Jiří Hölbling, se sídlem Zámecké náměstí 24, FrýdekMístek, PSČ: 738 01, IČ: 07205503

na návrh oprávněného:

Československá obchodní banka, a.s. (JUDr. Lazar)
se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, IČ: 00001350

Na základě vydaného Exekučního příkazu prodejem movitých věcí č.j. 043 EX 19/19 - 15 ze dne 08.03.2019č.j. 043
EX 19/19 - 42 ze dne 27.05.2021

vydává tuto dražební vyhlášku a oznamuje dražební rok:
I. Dražba se dle ustanovení § 330a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), koná
elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu
www.exdrazby.cz

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 26.4.2022 v 9:00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven nejdříve na den 26.4.2022 v 10:00 hod., dražba se však koná
po tu dobu, dokud dražitelé činí podání.
II. Předmětem dražby je následující movitá věc:
pol. č.

sepsaná movitá věc

odhadní
cena v Kč

vyvolávací
cena v Kč

1.

Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI, 1896 ccm, 74 kW, liftback,
první registrace 4/2011, béžová světlá metalíza, servisní knížka, tachometr
433 tis. km, STK do 05/2023, nová baterie 2019, VIN:
TMBDS41U0A8863274

75 000,-

25 000,-

!!!K nejvyššímu podání bude připočteno DPH!!!
Draženou věc si lze prohlédnout v sídle Exekutorského úřadu Ostrava na ul. Dvořákova 1515/2, Ostrava dne
25.4.2022 od 8:00 do 16:00 hod. a v den dražby od 8:00 do 9:00 hod.
III. Podání je možno zvyšovat o 1000,- Kč.
IV. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
V. Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.
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Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání
zaplatí vydražitel složením v hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle exekutorského úřadu nebo
převodem na účet soudního exekutora číslo č.ú. 1035001489/5500, variabilní symbol: 19192, specifický symbol
rodné číslo nebo IČ registrovaného dražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího
podání na účet úschov soudního exekutora nebo složení exekučně vymáhané částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu.
VI. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, v sídle
Exekutorského úřadu Mgr. Jiřího Krále, Dvořákova 1515/2, Ostrava.
Nepřevezme-li si vydražitel movitou věc do 1 kalendářního měsíce po doplacení nejvyššího podání, nařídí soudní
exekutor opětovnou dražbu.
Vlastnictví vydražené věci se nabývá příklepem, důkazem o nabytí vlastnictví je obsah záznamu o elektronické dražbě
movité věci. Vydražiteli se po zaplacení nejvyššího podání vydává potvrzení o přechodu vlastnického práva k
vydražené věci. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na
věci.
VII. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, oprávněné z exekucí, v nichž bylo řízení podle zvláštního zákona
přerušeno, a další věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zadržovacím převodem práva na dražených
movitých věcech, než pro které byla nařízena tato exekuce, jestliže je přihlásí u podepsaného soudního exekutora
nejpozději do zahájení dražebního jednání. V přihlášce je třeba uvést výši pohledávky a jejího příslušenství a prokázat
je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž nebude výše pohledávky a jejího příslušenství vyčíslena se nepřihlíží.
VIII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k draženým movitým věcem předkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražbě jako dražitelé a musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Listiny prokazující
existenci předkupního práva je nutno doručit soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů doručení
Dokladu o prokázání totožnosti. Soudní exekutor před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, které zveřejní v
elektronickém systému dražeb, zda předkupní právo je prokázáno. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
IX. 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 soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební
vyhláškou v čl. VI.
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.
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 adresu elektronické podatelny
exekutorského úřadu: podatelna@eurad-ova.cz, a nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: c2cg8nj
c)
Zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence.
d)
osobně v sídle soudního exekutora na adrese Dvořákova 1515/2, Ostrava
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X.

Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Podání je pokládáno za učiněné jedině tehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě. Dražitelé v elektronické dražbě nemohou činit stejná
podání - elektronický systém dražeb s dostatečnou přesností rozlišuje časovou posloupnost podání a pozdější podání ve
stejné výši nepřipustí, každé další podání tedy musí převyšovat předcházející učiněné podání, a to nejméně o stanovený
nejnižší možný příhoz. Zákaz činit stejná podání se nevztahuje na dražitele s prokázaným předkupním právem nebo
výhradou zpětné koupě. Učiní-li stejné podání dražitel s prokázaným předkupním právem a dražitel bez prokázaného
předkupního práva a do stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebude učiněno přípustné podání, bude příklep
udělen dražiteli s prokázaným předkupním právem. Učiní-li stejné podání dražitel s prokázaným předkupním právem z
důvodu spoluvlastnictví předmětu dražby (ustanovení § 338 odst. 2 o.s.ř.) a dražitel s prokázaným předkupním právem
z jiného důvodu a do stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebude učiněno přípustné podání, bude příklep udělen
dražiteli - spoluvlastníkovi. Učiní-li stejné podání dražitelé s prokázaným předkupním právem z důvodu
spoluvlastnictví předmětu dražby a do stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebude učiněno přípustné podání,
bude příklep udělen tomu z těchto dražitelů, jenž učinil podání jako první. Uvedené platí i v případě, pokud učiní stejné
podání dražitelé s prokázaným předkupním právem z jiného důvodu a do stanoveného okamžiku ukončení dražby již
nebude učiněno přípustné podání.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud soudní exekutor neudělí příklep. Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno přípustné podání, má se za to, že dražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto 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 udělením příklepu dražiteli s
nejvyšším podáním. Dražitel s nejvyšším podáním a výše tohoto podání se zveřejní v elektronickém systému dražeb.
Poučení:

Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 15.03.2022
úřední otisk
razítka

Mgr. Jiří Král
soudní exekutor
Exekutorský úřad Ostrava
Osoby, kterým se dražební vyhláška doručuje:
Československá obchodní banka, a.s. (JUDr. Lazar), Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57 (oprávněný)
Mgr. Jiří Hölbling, advokát, Zámecké náměstí 24, Frýdek-Místek, PSČ 738 01 (právní zástupce povinného)
Magistrát města Frýdek-Místek (na úřední desku dle § 328b odst. 3 o.s.ř.)
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava (na úřední desku dle § 328b
odst. 3 o.s.ř.)
Úřední deska soudního exekutora
Poučení:
Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za
součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti. Písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního
exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (ust. §
17b kancelářského řádu Exekutorské komory ČR).
Mgr. Jiří Král
soudní exekutor
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