Č.j. 108 EX 00603/21-079

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Prahy 1 ze dne 10.02.2021, č.j. 49
EXE 332/2021-14, pověření k vedení exekuce: OS Prahy 1 ze dne 23.04.2021, č.j. 49 EXE 1059/2021-11, pověření
k vedení exekuce: OS Prahy 1 ze dne 11.11.2021, č.j. 48 EXE 1642/2021-15, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 29.07.2020, č.j. 31 C 47/2020-38,
Rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 15.05.2020, č.j. 8 C 345/2019 - 45, Rozsudek OS Prahy 1 ze dne
13.11.2020, č.j. 15 C 190/2020-35,
oprávněného:

povinnému:

ve věci
Město Jirkov, se sídlem nám. Dr. E. Beneše čp. 1, Jirkov 431 11, IČ: 00261904, právní
zástupce JUDr. Pavel Polák, advokát se sídlem Kamenný vrch čp.5436, Chomutov - Chomutov
430 04,,
proti
Attigente Group, spol. s r.o., se sídlem Václavské náměstí čp.806 / čo.62, Praha Nové Město 110 00, IČ: 24153222,

pro 80 355,81 Kč s příslušenstvím
vydává
dražební vyhlášku
pro elektronickou dražbu
I.
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
portálu www.exdražby.cz
Zahájení elektronické dražby je stanoven na den 9. června 2022 v 10,00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den na den 9. června 2022 v 11,00 hod.
Dražba se však koná do 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 –
podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
II.
Označení dražených věcí

Předmětem dražby jsou movité věci sepsané soudním exekutorem do protokolu o soupisu movitých věcí povinného
pod č.j. 108 EX 00603/21-050 ze dne 23.9.2021:
Poř.číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Celkem

označení věci
36ks kancelářská židle kolečková, polstrovaná (foto č.
1 B,C,D)
22ks konferenční židle plastová (fotp č. 2 B,C)
4ks mikrovlná trouba DAEWOO (foto č. 3 A,B,C)
1ks varná konvice nerez TEFAL (foto č. 4)
1ks varná konvice bílá plast ECG (foto č. 5)
1ks projektor ACER HD Ready s dálkovým ovládáním
(foto č. 6 A,B,C,D,E)
40ks psací stolek světlé dřevo (foto č. 7 A,B,C)
1ks chladnička s mrazákem WHIRPOOL (foto č. 8)
1ks kuchyňská linka oranžová (foto 9 a,b)
4ks odkládací stolek šedý (foto č. 10 a,B)
2ks konferenční stolek bílý (foto č. 11 A,B,C,D)
4ks zásuvkový kontejner světlé dřevo (foto č. 12 A,B)
1ks kovová tabule se stojanem (foto č. 13 A,B)
Keramické umyvadlo bílé (foto č. 14 A,B)

rozhodná cena v Kč nejnižší podání v Kč
29.160,-9.720,-5.280,-3.240,-846,-270,-3000,--

1760,-1.080,-282,-90,-1.000,--

39.600,-6.000,-9.000,-3.240,-2.400,-4.800,-450,-2.700,-110.286,--

13.200,-2.000,-3.000,-1.080,-800,-1.600,-150,-900,-36.762,--

Prohlídka věcí je orgaizovaná dne 1. června 2022 v době od 11.00 hodin do 12.00 hodin po telefonické
dohodě s vykonavatelem Petrem Rýdlem tel.: 724 175 594 na adrese Jirkov, Ervěnická 1146, horní
ochoz budovy.
Dražené věci se budou dražit v rámci souboru věcí.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (kliknutím) na tlačítko
„Přihodit“. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy
bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro aktuální
zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky. Podání je pokládáno za
učiněné 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 nepřipouští. Zákaz činit
stejná podání se nevztahuje na dražitele s prokázaným předkupním právem.
III.
Výše dražební jistoty a způsob jejího zaplacení
·

Výše jistoty pro dražbu movitých věcí se určuje ve výši 3.000,-Kč. Zájemci o koupi dražených movitých
věcí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou k rukám soudního exekutora nejpozději do zahájení dražebního
jednání, a to v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Plzeň-město nebo na účet Exekutorského úřadu
Plzeň-město, vedený u peněžního ústavu: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1013044576/5500 VS
0060321. Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka nebo IČ zájemce o koupi.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bude–li před zahájením dražebního jednání zjištěno,
že byla připsána na účet soudního exekutora.
Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí
zaplacená jistota po skončení dražebního jednání.
Soudní exekutor upozorňuje zájemce o koupi dražených movitých věcí, že jsou k jednotlivým draženým položkám
povinni složit dražební jistotu v příslušné výši a v případě složení jistoty platbou na účet soudního exekutora i pod
příslušným variabilním symbolem, jinak jim nemůže být umožněna účast na dražbě. Zájemce o koupi dražených
movitých věcí je povinen prokázat zaplacení jistoty v plné výši před zahájením dražby.
IV.

Způsob registrace dražitelů
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. III.
Registrovat se do dražby je možné do dne 8.června 2022 do 24:00 hod. 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 nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným
podpisovým certifikátem. 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.
Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být
doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty
budou doručovány elektronicky, musí být 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 24měsíců. Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
dražitel 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
epodatelnazitka@exekutori-online.cz
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – IDDS: rx7g88c ,
d) zasláním vvyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence nebo zasláním jiným způsobem,
e) osobně v sídle soudního exekutora na adrese : Exekutorský úřad Plzeň-město, Palackého náměstí 28, 301 00
Plzeň. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za předpokladu, že
Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným
úředním průkazem. Doklad o prokázání totožnosti doručí Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi nejpozději 1
hodinu před začátkem této dražby.
V.
Informace o postupu při dražbě Postup v elektronické dražbě je zveřejněn na adrese portálu:
www.exdrazby.cz v sekci nápověda http://www.exdrazby.cz/index.php?a=napoveda.
VI.
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli,který učiní nejvyšší podání. Určuje se, že v případě stejného nejvyššího
podání bude příklep nejprve udělen tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep
takto udělen, udělí jej soudní exekutor tomu dražiteli, který podání učinil jako první. Učiní-li stejné nejvyšší podání
dražitelé s prokázaným předkupním právem či výhradou zpětné koupě, bude příklep rovněž udělen tomu, kdo učinil
nejvyšší podání jako první.
VII.
Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 5 dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí
vydražitel na účet soudního exekutora vedený u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1013044576/5500 VS
0060321. Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka nebo IČ vydražitele anebo v hotovosti do
pokladny soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň-město, Palackého nám. 28. Zaplatí-li vydražitel
nejvyšší podání řádně a včas, přejde na něj vlastnické právo k vydražené movité věci, a to s právními účinky k
okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady
váznoucí na věci.

VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději
však do 5 kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího podání. Vydraženou movitou věc je
vydražitel oprávněn převzít po předchozí domluvě s pracovníkem exekutorského úřadu.
Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, nařídí soudní
exekutor opětovnou dražbu.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k movité věci předkupní právo nebo výhrady zpětné koupě, že ho
mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě
zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je uplatnit a
prokázat nejpozději do dne předcházejícímu dražebnímu jednání včetně. Soudní exekutor ještě před zahájením
vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázáno a toto usnesení
soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není
odvolání přípustné.
X.
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 byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí
nejpozději do dne předcházejícímu dražebnímu jednání včetně, 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.
Poučení: Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím.
Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust. §328b odst. 3 občanského soudního řádu
vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na úřední desce soudního exekutora.
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.
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 Plzni, dne 02.05.2022
JUDr. Zdeněk Zítka,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

