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D r a ž e b n í    v y h l á š k a

Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem 17. listopadu 1a, 
690 02 Břeclav, Česká republikapověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro 
Prahu  7 ze  dne  20.06.2016,  č.j.  148  EXE  1886/2016-12,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle 
pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 25.01.2016, č.j. 19 C 94/2013-
39   k uspokojení pohledávky 
oprávněného  Česká kancelář  pojistitelů,  se  sídlem Na Pankráci  1724/129, Praha-Nusle,  PSČ: 140 00, 
IČ:70099618,  
                    práv. zast. advokátem Mgr. Ľubomír Vdovec, se sídlem Hlinky 135/68, Brno-Staré Brno, 
                    PSČ: 603 00, IČ: 71457801
proti povinnému Zdeněk Kováč, bytem Nad Štolou 384/20, Praha, PSČ: 170 00, nar. 21.03.1951
ve výši 6.380,- Kč s příslušenstvím

I.                                               oznamuje konání dražebního roku:

sepsaná movitá věc povinného bude prodána v dražbě, která se bude konat:

v úterý   30. července 2019 v     10:00 hodin,  

na adrese Vrchovinská 827/4, Praha - Horní Počernice, PSČ 193 00.

II.   Seznam dražených věcí:
Položka 
číslo

Počet 
kusů Seznam a popis věcí

Rozhodná cena 
(Kč)

Nejnižší podání 
(Kč)

1. 1

Osobní automobil 
NISSAN PRIMERA 2.0 WAGON 
SJNTCAP11

RZ: 1K0 9272

VIN : SJNTCAP12U0045232

Barva: šedá – metal.
Rok výroby :  2002
první uvedení do provozu: 14.06.2002

Stav tachometru: 331.990  km
Emisní norma:  2001/A1  EURO 3 
                          = bez eko-poplatku
STK EM: Do 23.03.2020

ABS, 2x airbag, elektrické ovládání oken, 
centrální zamykání, palubní počítač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče,  tažné zařízení

Zjištěné závady:
Vybitá baterie, nefunkční ruční brzda, nefunkční 
centrální zamykání zadních dveří.  Vozidlo je po 
nastartování přes kabely plně pojízdné.

K     dispozici máme:  
- 2 x klíč od vozidla
- originál velký TP
- originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)

30.000,- Kč 10.000,- Kč
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III.   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.         

IV.   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  
dražebního jednání.

V.  Movitou  věc  určenou  k dražbě  je  možno  si  prohlédnout  v den  konání  dražby  před 
dražbou, v místě konání dražby, a to 30.07.2019 v     době 09:30 – 10:00 hodin.  

VI.  Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť po zahájení dražby již jim 
nebude  účast  v dražbě  povolena.  Účast  na  dražbě  je  bezplatná.  Licitace  se  může  účastnit  pouze 
registrovaný  dražitel.  Registrace  dražitelů  bude  probíhat  v     místě  konání  dražby  dne   
30.07.2019 v     době 09:30 – 10:00 hodin.   

VII.  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 není omezena 
ustanoveními cenových předpisů.

VIII.  Vydražitel musí nejvyšší podání po skončení dražby IHNED na místě zaplatit. Nezaplatí-
li, draží se věc znovu bez účasti tohoto dražitele. 

          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.

IX.     Vydražitel je povinen převzít vydraženou movitou věc v den dražby, po dražbě. Jinak poté za 
každý den prodlení s vyzvednutím movité věci je povinen zaplatit skladné za 1 den ve výši 500,- Kč + 
21 % DPH. 
Doporučujeme mít k     dispozici nabitou náhradní baterii do vozidla či mít zajištěn odtah.  

    
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 28.06.2019

Mgr. Marcela Petrošová
soudní exekutor
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