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D r a ž e b n í    v y h l á š k a

Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem U Tržiště 9, 690 
02  Břeclav,  Česká  republika,  pověřený  provedením  exekuce  na  základě  usnesení  Okresního  soudu  v 
Karviné - pobočka Havířov ze dne 15.11.2012, č.j. 125 EXE 3936/2012-18, kterým byla nařízena exekuce 
podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Karviné ze dne 01.08.2012, 
č.j. EPR 17319/2012-5 k uspokojení pohledávky
oprávněného:  ČSOB Pojišťovna,  a.  s., člen  holdingu  ČSOB,  se  sídlem  Masarykovo  náměstí  1458, 
Pardubice-Zelené předměstí, PSČ: 532 18, IČ: 45534306, práv. zast. advokátem Mgr. Ľubomír Vdovec, se  
sídlem Hlinky 135/68, Brno-Staré Brno, PSČ: 603 00, IČ: 71457801
proti povinnému: Rostislav Hogh, bytem Doubrava 634, Doubrava 866, PSČ: 735 33, IČ: 75479931, nar. 
27.11.1989
ve výši 2.645,- Kč s příslušenstvím

I.                                               oznamuje konání dražebního roku:

sepsané movité věci povinného budou prodány v dražbě, která se bude konat:

dne   27.5.2015 v     10:30 hodin,  

v areálu autobazaru A.B.M. Auto s.r.o., Heršpická 14 v Brně.

II.   Seznam dražených věcí:

Položka 
číslo

Počet 
kusů

Seznam a popis věcí
Rozhodná cena 

(Kč)
Nejnižší 

podání  (Kč)

1. 1

osobní automobil Opel Astra 1,6i caravan classic II 
SPZ: 5T89779, 
barva: černá metalíza
1. uvedení do provozu: 3.7.2003
stav najetých km: 211 088
STK: 10/2015

Neznámá servisní historie vozidla, havarováno na 
přední část, zlomená kapota, poškozený přední 
nárazník, utržené světlomety, promáčklé na pravé 
straně, promáčklé 5dveře, znečištěný interiér, nutná 
kontrola všech spotřebních součástí a provozních 
kapalin, svítí kontrolka motoru.

21.000,- 7.000,-

III.   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 přepočtení na měnu České republiky 
podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni,  který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent 
částky 45.000 EUR.         

IV.   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.

V. Termín prohlídky movité věci je stanoven na den 21.5.2015 v době od 14:00 do 15:00 
hodin v prostorách areálu autobazaru A.B.M. Auto s.r.o., Heršpická 14 v Brně. Movitou 
věc určenou k dražbě bude možno si prohlédnout taktéž v den konání dražby bezprostředně 
před dražbou, v místě konání dražby.

VI.  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 
určenou soudním exekutorem před dražbou jednotlivé věci.  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.

VII.   Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota, pokud je její zaplacení vyžadováno. 
Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se zaplacená jistota vrátí po skončení dražebního jednání.

VIII.  Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání, nepřesahují-li 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),  dále jen „limit“, po skončení dražby IHNED zaplatit. Nezaplatí-li, 
draží se věc znovu bez účasti tohoto dražitele. 

          Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel  zaplatit  
bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu. 

          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.

IX.     Vydražitel je povinen převzít vydražené movité věci v den dražby, jinak za každý den prodlení 
s vyzvednutím movitých věcí je povinen zaplatit skladné za 1 den ve výši 500,- Kč + DPH za každou 
vydraženou položku.

    
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 dražební 
místnosti vpuštěni.

    
                                                                                                                                
V Břeclavi dne 17.04.2015

Mgr. Marcela Petrošová
soudní exekutor
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