Č.j. 094 EX 02319/19-076

Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28,
301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Prahy 3 ze dne
3.4.2019, č.j. 35 EXE 689/2019-26 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Notářský
zápis Mgr. Matěj Duben, notářského kandidát ze dne 8.2.2018, č.j. N 651/2017, NZ 108/2018,
ve věci
oprávněného:
MONETA Leasing, s.r.o., se sídlem Holandská 1006/10, Brno 639 00, IČ:
60751606, právní zástupce Mgr. Marek Lošan, advokát se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1,
proti
povinným:
1) Denisa Metzgerová, bytem Kroftova 356/5, Praha - Holešovice 150 00, IČ:
86606891, nar. 27.11.1979, právní zástupce Mgr. Jan Tábořík, advokát se sídlem
Karlovo náměstí čp. 315 / čo. 6, 120 00 Praha 1 ,
2) Zbyšek Pertlíček, bytem Husitská čp. 103 / čo. 64, Praha - Žižkov 130 00,
nar. 12.3.1976,
pro 28 215 687,44 Kč s příslušenstvím

vydává dražební vyhlášku.
1. Den konání dražby : 26.6.2019 v 09,30 hod.
Místo konání dražby: sklad Exekutorského úřadu Plzeň-město, v obci Chválenice, sídlo firmy Car Expres
24 s.r.o., Chválenice 40, okr. Plzeň-město.
2. Označení dražených věcí
Dražit se budou tyto movité věci :
Poř.číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

označení věci
Integrální music systém RUARKAUDIO R4mk3 + DO
Blu-ray přehrávač SONY BDP-S 6200
Sušička prádla MIELE T1 Steamfinish XL Tronic
Pračka MIELE W1 Powerwash XL Tronic
Aku sekačka na trávu BOSCH Rotak 370Li
Vysokotlaký čistič NILFISK, E 140.3
Tiskárna HP COLOR LASSERJET PRO MFP M274n
Celkem

rozhodná cena
9000,-Kč
1500,-Kč
15000,-Kč
15000,-Kč
4200,-Kč
4200,-Kč
6000,-Kč
54900,-Kč

nejnižší podání
3000,-Kč
500,-Kč
5000,-Kč
5000,-Kč
1400,-Kč
1400,-Kč
2000,-Kč
18300,-Kč

Věci určené k dražbě je možno prohlédnout v den konání dražby v době od 9,00 hod do 09,30 hod. ve skladu
Exekutorského úřadu Plzeň - město, v obci Chválenice, sídlo firmy Car Expres 24 s.r.o., Chválenice 40, okr.
Plzeň-jih.
3. Dražené věci se budou dražit v rámci souboru věcí

4. Rozhodná cena: věcí či souboru položek je stanovena v bodu 2, této vyhlášky
5. Nejnižší podání: činí jednu třetinu rozhodné ceny a jednotlivá výše je stanovena k jednotlivým položkám
či souboru v bodu 2, této dražební vyhlášky. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno
podání vyšší (§ 329 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb.).
Podání se budou zvyšovat minimálně o 200,-Kč.
Příklep bude udělen dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné nejvyšší podání,
bude udělen příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep
takto udělen, bude udělen dražiteli, který byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit bez
zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží se věc bez jeho účasti znovu (§ 329 odst. 3 o.s.ř.).
6. Dražební jistota se pro tento dražební rok nevyžaduje (§328b odst. 4, písm.f, zákona č. 99/1963 Sb.)
7. Upozornění: 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 (§ 328b odst. 4, písm. g zákona č. 99/1963 Sb.), ustanovení §
335 odst. 2 a 336 f se použijí přiměřeně.
8. Úhrada nejvyššího podání: vydražitel musí ihned v hotovosti zaplatit nejvyšší podání či doplatek na
nejvyšší podání. (podle novelizovaného zákona č. 261/2014 Sb. o omezení plateb v hotovosti se na platby
přijímané soudním exekutorem při exekuci nevztahuje povinnost provádět je bezhotovostně, pokud překročí
zákonný limit, od 1.12.2014 částku 270.000,-Kč). Neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
9. Přechod vlastnictví: 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 na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
P o u č e n í : Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím.
Pokud jsou předmětem dražby movité věci v majetku třetí osoby (dále navrhovatel), lze právo k těmto
věcem uplatnit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat u exekutora do 30 dnů ode dne, kdy
se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh bude
odmítnut (§ 68 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.). Dražbu movitých věcí nelze provést v případě vydání
rozhodnutí soudu o zastavení exekuce prodejem movitých věcí nebo o odložení provedení exekuce. Bylo-li
zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané věci z výkonu rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.), dražba bude
odročena až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.
Jsou-li do dražby zařazeny počítače, elektronické diáře, mobilní telefony a obdobná technika vybavena
paměťovými nosiči dat, bude, je-li to technicky možné, před provedením dražby proveden výmaz dat na
těchto datových nosičích, a to z důvodu ochrany osobních údajů.
Rozhodná cena movitých věcí, které jsou součástí obchodního majetku povinných, je stanovena včetně
příslušné daně z přidané hodnoty. Část výtěžku dražby, odpovídající této dani z přidané hodnoty, není
součástí rozdělované podstaty (§ 108 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.)
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly soudnímu
exekutorovi a účastníkům v souvislosti s další dražbou, a rozdíl na nejvyšším podání, bude-li v opětovné
dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání (§ 330 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.)
Všichni věřitelé se vyzývají, aby se přihlásili se svými zajišťujícími právy, pokud se nepřihlásí, hrozí zánik
jejich zajišťovacích prostředků.

V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu
doručen, může písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu na jím uvedenou el. adresu, v el. podobě,
opatřeného el. podpisem. Nebo může účastník požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat
v sídle exekutorského úřadu.
Další informace mohou zájemci o dražbu získat na http://www.exekutori-online.cz/
Soudní exekutor tímto žádá orgán obce, v jehož obvodu bude dražba konána a v jehož obvodu má povinný
bydliště, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
V Plzni, dne 17.5.2019
Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

