DD 02/2022

Dražebník - soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám.
28, 301 00 Plzeň, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby movité věci ve smyslu § 76 odst. 2
exekučního řádu uzavřené dne 3.5.2022 mezi:
1. JUDr. Zdenka Pechancová, Masarykova 175, 763 26 Luhačovice, IČ: 18175422 Insolvenční správce dlužníka
BEST RATING s.r.o., IČ: 05809771, se sídlem Rybná čp.716 / čo.24, Praha 1 - Staré Město 110 00,
tedy osoba, která navrhuje provedení dražby - dále jen navrhovatel
a
2. Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, IČ: 66248574 dále jen dražebník-exekutor
vydává tuto
dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
I.
Dražba movité věci a její přslušenství uvedené v bodě II se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 15.6.2022 v 10,00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 15.6.2022 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 dlužníka:
Poř.číslo
1.

označení věci
rozhodná cena
mot. vozidlo MERCEDES-BENZS 400 D 4MATIC, SPZ 720.000,-Kč
4SK0041, Ident.číslo (VIN): WDD2221351A380184,
barva černá, zaevidováno 22.1.2018, stav
tachometru dle servisních údajů 100 000km, STK do
01/2022, motor 3.0 CDI, 250 kW, vozidlo je
nepojízdné bez komunikace, je k němu zajištěn
pouze 1 klíč (dva chybí), provozní oděrky,
rozlícovaný přední nárazník, chybí kryt LP dveří,
prasklé čelní sklo na cícero místech (neopravitelné,
nutná výměna), poškozeny všechny AL disky,
interiér vozidla silně znečištěn, chybí příslušenství
interiéru (ovladače, sluchátka apod.)

nejnižší podání
500.000,-Kč

Prohlídka vozidla:
je organizována dne 10.6.2022 v době od 10,00 hodin do 11,00 hodin (kontaktní osoba Ing. Pavel Hrdonka,
tel.: 603243531) ve skladu exekutorského úřadu na adrese v areálu firmy CarExpres 24, s.r.o. v obci Chválenice čp.
40 (okres Plzeň-jih)
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 100.000-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 5003200828/5500, VS 022022.
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 14.6.2022 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
epodatelnatunkl@exekutori-online.cz
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – IDDS: 7pig84c ,
d) zasláním vyplněného 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.
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
5003200828/5500, VS 022022. 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.
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.)
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.
Poučení: Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím.
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 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.

V Plzni, dne 03.05.2022
Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

