EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor
se sídlem V Portyči 472, 397 01 Písek

Číslo jednací 117EX 572/18-51

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, pověřený k vedení exekuce
na základě pověření vydaném Okresním soudem v Kolíně ze dne 10.07.2018 č.j. 20 EXE
1780/2018-10,
na návrh oprávněného: ŠAFINVEST, s.r.o., se sídlem Kollárova 511/1, Písek, IČ: 28078756,
práv. zast. advokátem JUDr. Václav Kalina, advokát, se sídlem
Heydukova 101/2, Písek, PSČ: 397 01, IČ: 66200792
proti povinnému:
rozhodl o vydání této

KT-ROS Prachatice, s.r.o., se sídlem Plynárenská č.p. 671, Kolín-Kolín
V, IČ: 25161164

dražební vyhlášky

(elektronická dražba).
I.

Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na internetové stránce
www.portaldrazeb.cz.

II.

Čas zahájení elektronické dražby: dne 09.02.2021 v 14:00 hod.
Čas ukončení elektronické dražby: dne 09.02.2021 v 14:30 hod.
Dražba se však koná i po této době, pokud 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 posledního 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, elektronická dražba se tím končí.

III.

Věc se bude dražit samostatně.

č.
položky
1.

Označení dražených věcí (a počet ks):
Osobní automobil zn. HYUNDAI IX 20, RZ
6C6 5975, VIN: TMAPT81CAFJ184961, bílá
barva, datum první registrace: 01.04.2015,
1kus klíče, malý TP a duplikát velkého TP.
Vozidlo nemá načipovaný (překódovaný) klíč, takže
není znám stav tachometru, ani pojízdnost vozidla.

Rozhodná
cena věcí:

Nejnižší
podání:

180.000,- Kč
plus 21% DPH

60.000,- Kč
plus 21% DPH

217.800,- Kč

72.600,- Kč

(vč. DPH)

(vč. DPH)

Lze pouze ručně odemknout dveře u řidiče.
Osvědčení o technické
platné do 01.04.2019.

způsobilosti

vozidla

bylo

tel.: 380 120 602, tel./fax: 382 210 825, e-mail: podatelna@exekucepisek.cz, www.exekucepisek.cz, DS: 5k9g8tf
Pokud tato listina byla vyhotovena v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), může účastník řízení na vyžádání obdržet originál
listiny elektronicky e-mailem, nebo datovou schránkou, případně se taková písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.

IV.

Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.

V.

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 byla nařízena exekuce, jestliže
je přihlásí nejpozději do zahájení dražby (tj. do dne 09.02.2021 v 14:00 hod.), 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.

VI.

Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po
udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání a po domluvě s exekutorským úřadem.

VII. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho
účasti. Nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní platební styk musí vydražitel
zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak bude nařízena
opětovná dražba. 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.
VIII. Vyzývají se všichni, kdo hodlají uplatnit právo, které nepřipouští dražbu věci, aby tak
učinili bezodkladně u podepsaného soudního exekutora (tj. do dne 09.02.2021 v 14:00
hod.).
IX.

Registrace dražitelů:
Osoby, které se chtějí účastnit elektronické dražby jako dražitelé (dále jen „uživatel“), se
musejí registrovat prostřednictvím webového registračního formuláře na portálu
www.portaldrazeb.cz. Na vytištěném registračním formuláři musí být ověřena totožnost
uživatele některým z těchto způsobů:
a)
ověření podpisu prostřednictvím služby CzechPOINT na České poště, s.p., nebo u
notáře, advokáta, obecním (městském) úřadě, popř. u jiných subjektů, které provádějí
legalizaci podpisů,
b)
na elektronickém dokumentu je připojen uznávaný elektronický podpis,
c)
formulář lze podepsat i před soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem.
Ověřené dokumenty (včetně případných ověřených příloh) je nutné zaslat Exekutorské
komoře ČR.
V listinné podobě jsou platné při doručení poštou či podáním přes podatelnu komory:
Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno.
Dokumenty v elektronické podobě (elektronicky podepsané nebo převedené z listinné
podoby do elektronické formou autorizované konverze) zasílá uživatel takto:

nahraje ke svému uživatelskému účtu, sekce „Moje dokumenty”, ◦

zašle na email: helpdesk@portaldrazeb.cz,

zašle do datové schránky Exekutorské komory ČR: ID DS: vfrai9p.
Kontrola a aktivace účtu uživatele probíhá v pracovní době do 1 pracovního dne od
doručení ověřeného registračního formuláře. O výsledku kontroly a případné aktivaci
uživatelského účtu bude uživatel informován e-mailem. Po aktivaci uživatelského účtu se
uživatel může přihlásit do všech připravovaných elektronických dražeb portálu
www.portaldrazeb.cz.
Na internetové stránce www.portaldrazeb.cz. může dražbu sledovat i veřejnost
a je zde zveřejněn podrobný postup, jak se registrovat k dražbě a dále postup,
jak se do dražby přihlásit a jak při dražbě postupovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Písku dne 04.01.2021

JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor

