EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BŘECLAV, Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor
17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, Česká republika
tel. + 420 513 033 035, + 420 513 033 034, + 420 513 033 032, e-mail: podatelna@exekucebreclav.cz
www.exekucebreclav.cz , ID datové schránky: r4dsxd7

Č.j. 160 EX 428/20-45

USNESENÍ
Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem 17. listopadu 1a, 690
02 Břeclav, Česká republika, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Pardubicích
ze dne 18.5.2020, č.j. 34 EXE 672/2020-9, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného
platebního rozkazu Okresního soudu v Pardubicích ze dne 3.3.2020, č.j. EPR 48857/2020-8, k uspokojení
pohledávky
oprávněné CDC Data s.r.o., sídlem Kaštanová 639/143, Brno, PSČ: 617 00, IČ: 25344609,
práv. zast. JUDr. René Hušek, advokát, sídlem Dvořákova 635/4, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 66217270
proti povinné mojeuspora.cz s.r.o., sídlem Semtín č.p. 112, Pardubice, PSČ: 533 53, IČ: 24267716,
DIČ: CZ24267716
ve výši 4.150,- Kč s příslušenstvím,
rozhodl

t a k t o:

Dražební jednání, nařízené usnesením soudního exekutora Mgr. Marcely
Petrošové, Exekutorský úřad Břeclav, ze dne 22.3.2021, č.j. 160 EX 428/20-43, se
o d r o č u je

na 1. července 2021 v 9:45 hodin.

v areálu odtahové služby „Pavel Zapletal, IČ: 70433135“
na adrese Dukelská třída 104 v Brně.
Poznámka k místu konání dražby: vjezd do areálu odtahové služby se nachází mezi domy na adrese
Dukelská třída 102, Brno a Dukelská třída 106, Brno; naproti vjezdu do areálu se nachází prodejna STIHL.

V ostatním zůstává dražební vyhláška beze změn.
O d ů v o d n ě n í:
1. Dne 22.3.2021 vydal pověřený soudní exekutor usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební
vyhlášku) č.j. 160 EX 428/20-43, kterým byla nařízena dražba movité věci povinného; s ohledem na
obsah § 23 zákona č. 191/2020 Sb. v aktuálním znění (Lex Covid) však není v původním termínu
možno dražbu provést.
Soudní exekutor proto stanovil nový termín dražby movité věci povinného, a to:
Položka Počet Seznam a popis věcí
číslo
kusů

Rozhodná cena
(Kč) / 1ks
vč. 21 % DPH

Nejnižší podání
(Kč) / 1 ks
vč. 21 % DPH

300.000,- Kč

100.000,- Kč

Vozidlo VOLKSWAGEN TOUAREG
3.0 TDI
V6 150 KW BLUEMOTION
RZ: 5E7 9090
VIN : WVGZZZ7PZCD062530
Barva : hnědá - metal.
Datum první registrace: 25.05.2012

vč. 21% DPH

Stav tachometru: 256.285 km

1.

1

EMISNÍ NORMA: EURO 5/6 -bez eko poplatku
(566/2011f)
STK + EM : propadla 04.04.2020
K dispozici: originál velký TP, malý TP, klíč
Výbava + popis:
vozidlo je v souč. stavu NEPOJÍZDNÉ
ABS, ESP, ASR, Imobilizér, klimatizovaná
přihrádka, senzor tlaku v pneumatikách, alarm,
kožené čalounění, automatické svícení, kožené
potahy, Start/Stop systém, autorádio, LED denní
svícení, střešní nosič, LED světlomety;
plnohodnotné tažné zařízení, Bluetooth, litá kola,
CD přehrávač, mlhovky, tempomat, centrální
zamykání, multifunkční volant, tónovaná skla,
dálkové centrální zamykání, nastavitelný volant;
USB, deaktivace airbagu spolujezdce, natáčecí
světlomety, dělená zadní sedadla, ostřikovače
světlometů, venkovní teploměr, palubní počítač,
vnitřní teploměr, el. ovládání oken, parkovací
senzory, vstup paměťové karty, el. ovládání zrcátek,
parkovací senzory přední, vyhřívaná sedadla, el.
seřiditelná sedadla, parkovací senzory zadní,
vyhřívaná zrcátka, el. sklopná zrcátka, pohon 4 x 4,
výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač, isofix,
senzor stěračů, TAŽNÉ ZAŘIZENÍ,
Závady: porucha automatické převodovky – špatné
řazení, odřeniny karoserie, špinavý interiér,
poškozené pravé lité kolo

Vozidlo je na základě zajišťovacího převodu
zajišťující úvěr převedeno na ESSOX s.r.o.;
tato společnost je vyznačena ve VTP jako
vlastník vozidla; pohledávka tohoto věřitele
bude vyřešena v rozvrhovém řízení po dražbě a
na vydražitele tedy nepřechází.

Dále soudní exekutor v dražební vyhlášce uvedl další skutečnosti:
Shora uvedená movitá věc bude dražena samostatně.
Nejvyšší podání bude zahrnovat i 21 % DPH s ohledem na to, že povinný je plátcem DPH; o
úhradě nejvyššího podání bude vystaven daňový doklad.

2. Zaplacení jistoty se nevyžaduje. Dle ust. § 328b o.s.ř. povinnost složit jistotu a její výši stanoví
exekutor, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí po
přepočetní na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni,
který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000 EUR.

3. 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 byl nařízen výkon rozhodnutí, 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.
Přihláška je podáním určeným soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat
označení věřitelem uplatňované pohledávky a její výši s příslušenstvím ke dni dražebního jednání.
Z povinnosti prokázat pohledávky listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny
k přihlášce, popřípadě předloženy soudnímu exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě.
Opožděné přihlášky soudní exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteří již exekutorovi
doručili svou přihlášku pohledávky vůči povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni
dražebního jednání.

4. Movitou věc určenou k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby před dražbou,
v místě konání dražby, a to dne 1.7.2021 v době od 9:00 do 9:30 hod.

5. Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť po zahájení dražby již
nebudou do místa konání dražby vpuštěni. Účast na dražbě je bezplatná. Licitace se může účastnit pouze
registrovaný dražitel. Registrace dražitelů proběhne v místě konání dražby dne 1.7.2021 v době od
9:00 do 9:30 hod.

6. Nejnižší podání se stanovuje ve výši jedné třetiny ceny odhadní ceny, určené soudním
exekutorem po soupisu movitých věcí. Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o částku
2.000,- Kč. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Příklep bude
udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena
ustanoveními cenových předpisů.

7. Vydražitel musí nejvyšší podání po skončení dražby IHNED zaplatit, byť by celková částka
přesáhla částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního
předpisu (§ 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti); v souladu s § 3 odst. 2 písm.
g) citovaného zákona se povinnost provést platbu bezhotovostně nevztahuje na platby přijaté soudním
exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí.
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 zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

8. Důležité upozornění k organizaci dražby:
Dražba bude probíhat ve venkovním otevřeném areálu; všichni účastníci jsou s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci a vládní opatření proti šíření nového koronaviru COVID-19 povinni tato
respektovat a po celou dobu pobytu v areálu mít dýchací cesty chráněné respirátorem a dodržovat
rozestupy minimálně 2 metry; účastníci, kteří nebudou opatření respektovat, nebudou k dražbě
připuštěni, resp. budou z dražebního jednání vyloučeni.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í možno podat odvolání. /§ 328b odst. 3 o.s.ř. – dražební
vyhláška není rozhodnutím/.
Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť poté již nebudou do místa konání
dražby vpuštěni.
V Břeclavi dne 15.4.2021
Mgr. Tereza Lungová
exekutorská kandidátka
pověřená soudním exekutorem
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