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č.j. 065 EX 03918/17-115
Dražební vyhláška
soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem K.H.Máchy 2, 787 01
Šumperk, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu Olomouc ze dne
13.12.2017, č.j. 49 EXE 4129/2017 - 12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu Olomouc ze dne 27.07.2017, č.j. 22 C 211/2017-42, ve věci
oprávněného: innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135, Praha, PSČ: 108 00, IČ:
49903209, práv. zast. Mgr. Kamil Stypa advokát, se sídlem Rubešova 162/08, Praha 2,
PSČ:120 00
proti povinné: Lucie Macáková, bytem Olomoucká čp. 374 / čo. 24, Horka nad Moravou,
PSČ: 783 35, nar. 15.11.1986
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 2 486,69 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 8,05%
ročně z částky 2 286,69 Kč od 08.07.2016 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 1 126,00 Kč,
náklady oprávněného: 484,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
touto dražební vyhláškou
oznamuje dražební rok:
I. Dražba movitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 4. 9. 2018 v 09:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání). Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 4. 9. 2018 v 10:00 hod. Dražba se však
koná, 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. Sledování elektronické
dražby je veřejně přístupné.
II.

Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci:

________________________________________________________________________________
Pořadové číslo: označení dražených věcí:

1) Osobní automobil Nissan Almera 2.2 TDI
výkon 84kW, TP: ano, 1x klíče, STK 11/17
III. Shora uvedené movité věci se draží samostatně.

rozhodná cena:

15.000,00

nejnižší podání:

5.000,00

IV. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
V. Soudní exekutor nezkoumá stav prodávané movité věci. Dražené movité věci se draží jak stojí a
leží, soudní exekutor nenese zodpovědnost za případné vady dražené movité věci.
VI. Prohlídka movitých věcí je možná po předchozí telefonické domluvě. Kontaktní osoba p.Kubata
tel. 725 408 912.
VII. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů
stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo
nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako
první. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání činí 5 dnů od udělení příklepu. Nejvyšší podání je třeba
zaplatit převodem z účtu vydražitele na účet exekutorského úřaduvedený u ČSOB, a.s., č.ú.
198000355/0300, VS 391817, SS rodné číslo nebo IČ vydražitele. Pokud nejvyšší podání nepřekročí
částku 270.000,00 Kč, může ho vydražitel rovněž zaplatit složením v hotovosti do pokladny
soudního exekutora v sídle exekutorského úřadu. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání
nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo jeho složení do pokladny v sídle
exekutorského úřadu ve stanovené lhůtě.
VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci po zaplacení nejvyššího podání, a to po
dohodě se soudním exekutorem na adrese Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor JUDr. Jiří
Petruň K.H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne
zaplacení.
IX. 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 je vedena
exekuce, 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.
X. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, že dle ust. § 330 o.s.ř. a § 69 e.ř. může věci, které
nepřejdou do vlastnictví vydražitele, převzít do 15 dnů po vyrozumění o bezvýslednosti dražby za
jednu třetinu rozhodné ceny. Mezi několika oprávněnými, ochotnými jinak k převzetí, rozhoduje
pořadí (dle ust. § 332 odst. 1 o.s.ř.). Převzetí věci má tytéž účinky jako prodej v dražbě. Odmítne-li
oprávněný tyto věci převzít, soudní exekutor je vyloučí ze soupisu. Usnesení o tom doručí
oprávněnému i povinnému. Věci, které byly pravomocně vyloučeny ze soupisu, se vrátí
povinnému.
XI. Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.okdrazby.cz , sekce Registrace/Přihlášení. Zájemci o dražbu jsou
povinni se k dražbě přihlásit nejpozději do dne 3. 9. 2018. Později přihlášení dražitelé
nebudu k dražbě připuštěni.
XII.
XIII. Způsob elektronické dražby:
1) Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2) Povinný a manžel povinného se nesmí účastnit dražby jako dražitelé.
3) Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí movité věci, které chce
dražit. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživatelským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat. (Po splnění podmínek účasti na
dražbě dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.)
4) Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To neplatí
pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. V případě, že bude
učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě a
nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo nebo
výhrada zpětné koupě.
5) Losování mezi osobami s předkupním právem nebo s výhradou zpětné koupě, které učinily shodné

podání se uskuteční elektronicky.
6) Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší
než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než
minimální příhoz nezobrazí a má se zato, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání
učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou
a uvedeným přesným časem příhozu.
7) Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která
učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř., § 52 a § 69 e.ř.).
V Šumperku dne 19.07.2018

Otisk úředního razítka se státním znakem
JUDr. Jiří Petruň, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martina Valouchová - asistentka tel.: 583 301 451
pověřená(ý) soudním exekutorem
Doručuje se:
- 1 x povinný (manžel povinného)
- 1 x oprávněný
- 1x orgán obce v jehož obvodu bude dražba konána
- 1x orgán obce v jehož obvodu má povinný bydliště ( k vyvěšení )
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument
doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí.
Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, se k
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické
podobě a podepsaná podle § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

