EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KLADNO
JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor
náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, IČ: 65402367, DIČ: 6305230580
Tel: 314 004 567 – 570, e-mail: epodatelna@eukladno.cz, www.eukladno.cz, DS: h4kswpm
bankovní spojení: 43-7561840247/0100 Komerční banka, a.s.

Č.j. 150 EX 267/19-112
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, se sídlem nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, pověřený provedením exekuce na
základě vykonatelného rozsudku č.j. 67 C 406/2014 - 302 ze dne 30.11.2017, který vydal Obvodní soud pro Prahu 9,
a vykonatelného usnesení Městského soudu v Praze č.j. 72 Co 447/2018-456 ze dne 18.12.2018, a vykonatelného usnesení
Obvodního soudu pro Prahu 9 č.j. 67 C 406/2014-397 ze dne 24.10.2018 a pověření soudního exekutora č.j. 78 EXE
947/2019-19, které vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 15.02.2019, o vymožení pohledávky oprávněného: Scania Finance
Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sobínská 186, Chrášťany, IČ: 25657496, práv. zast. advokátem Mgr. Jan Radoň, se
sídlem Kostelní 26, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 66233798 proti povinnému: Eva Barešová, bytem V Žabokřiku č.p. 640,
Praha, PSČ: 190 17, IČ: 75141043, dat. nar.: 03.06.1964, pro 476.813,89 Kč s příslušenstvím
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby movitých věcí
I. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 11.02.2020 v 09.00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.02.2020 v 09.15 hod. Dražba se však se 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.
II. Předmětem dražby je následující movitá věc, která bude dražena samostatně:

Obchodní podíl povinného ve společnosti R.B.TRANS,s.r.o., se sídlem Novodvorská 412, Praha, IČO
25799347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 71327.
III. Rozhodná cena byla stanovena v souladu s § 320ab odst. 2 o.s.ř., a to na základě znaleckého posudku Value Consulting
a.s., Na Hradbách 695/10, 702 00 Ostrava, IČ: 25364391, částkou ve výši 1,- Kč
IV. Nejnižší podání se stanovuje ve výši 1,- Kč. Minimální příhoz se stanovuje ve výši 10,- Kč.
V. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
VI. Dražený obchodní podíl povinného je neomezeně převoditelný.
VII. Zúčastní-li se dražby jiný společník obchodní společnosti a učiní s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí see mu
dle § 320ab odst. 4 o.s.ř. příklep.
VIII. 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, 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; ustanovení § 335 odst. 2 a 336f se použije přiměřeně.
IX. Soudní exekutor vyzývá všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící dražbu (§267 o.s.ř.), aby
prokázali soudnímu exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní takové právo nejpozději před
započtením dražby návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, jinak tomuto právu nebude při dražbě přihlíženo.
X. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který
učiní nejvyšší podání, a to na bankovní účet soudního exekutora číslo č. 43-7561840247/0100, vedený u Komerční banky,
a.s. pod variabilním symbolem 99926719 jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo fyzické osoby – účastníka
dražby nebo IČO právnické osoby – účastníka dražby. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen
nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vzniknou v souvislosti s další dražbou anebo dražebním
jednáním, újmu, která vznikne tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bude-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání,
rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky,
zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní
exekutor usnesením.
XI. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději však do 3
kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího podání. Vydraženou movitou věc je vydražitel oprávněn převzít v sídle
exekutorského úřadu Kladno, Náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno. Nepřevezme-li si vydražitel movitou věc do 1

kalendářního měsíce po doplacení nejvyššího podání, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu. Vlastnictví vydražené věci
přechází na vydražitele řádným a včasným zaplacením nejvyššího podání s právními účinky k okamžiku udělení příklepu.
Důkazem o přechodu vlastnictví na vydražitele je potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci. Vydražitel
přebírá věci tak, jak leží a běží, navrhovatelé zaručují vlastnosti předmětu dražby a odpovídají za jeho vady pouze v rozsahu
stanoveném touto dražební vyhláškou.
XII. Nepodaří-li se prodat obchodní podíl ani v opakované dražbě, postihuje dle § 320ab odst. 8 o.s.ř. výkon rozhodnutí
(exekuce) pohledávku z práva na vypořádací podíl.
XIII. Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese
www.okdrazby.cz , sekce Registrace/Přihlášení.
XIV. Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz .
2. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost či movitost, kterou chce
dražit.
3. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby, z administrativních důvodů
doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty.
Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby
není možné přistoupení dalších dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili!
4. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je
dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
5. V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským jménem a heslem
může od okamžiku zahájení dražby přihazovat.
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 za to, že
nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu 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.
8. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
9. Dražby movitých věcí se nepřipouští námitky k dražbě.
XV. Veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se řídí podle zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), za subsidiárního použití zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dle § 328b odst. 3 o.s.ř. odvolání přípustné.
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.
K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou
na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, písemnost vyhotovená v elektronické podobě a
elektronicky podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Kladně, dne 13.12.2019
Otisk úředního razítka
JUDr. Ing. Petr Kučera, v. r.
soudní exekutor
Rozdělovník:
Dražební vyhláška se doručuje podle § 328b 3 o.s.ř.:
- Oprávněnému
- Povinnému a manželu povinného
- Orgánu obce, v jehož obvodu má povinný své bydliště
- Orgánu obce, v jehož obvodu bude dražba konána
- Obchodní společnosti

