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Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5,
790 01 Jeseník, pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce, vydaného
Okresním soudem v Jeseníku dne 14.12.2010 č.j. 1 EXE 1328/2010-11, podle vykonatelného platebního
výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j. 4240900146 ze dne 30.06.2009, a
vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j. 2140900145 ze dne
30.06.2009,
proti povinnému:

Káva Martin, bytem Kolnovice 14, Mikulovice, IČ: 70636338,
02.03.1975

dat. nar.:

na návrh oprávněného:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem ORLICKÁ 2020/4,
Praha 3, IČ: 41197518

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 9.274,- Kč s příslušenstvím a
k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
vydává ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného

dražební vyhlášku
I.
Dražební jednání se koná dne 18.6.2015, ve 8:45 hod, v dražební místnosti Exekutorského úřadu
v Jeseníku, ul. Otakara Březiny 229, Jeseník.
II.
Zápis dražitelů proběhne dne 18.6.2015, od 8:30 do 8:45 hod v místě konání dražby. V době
určené pro zápis dražitelů bude provedena prezence spojená s přidělením dražebního čísla. Zájemce o
dražené předměty při prezenci předloží platný občanský průkaz, v případě obchodních společností také
výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce (originál, či ověřená kopie). Pokud půjde o účast v
dražbě v zastoupení, zástupce předloží také úředně ověřenou plnou moc. Cizinci předloží cestovní pas a
povolení k pobytu v České republice.
III. Prohlídku dražených věcí je možné uskutečnit dne 18.6.2015, od 8:00 do 8:30 hod, v místě konání
dražby.
IV.

Předmětem dražby jsou následující věci movité:

Poř. č.

Popis movité věci

Hodnota

Nejnižší podání

1.

LG DVD + ovladač

360,- Kč

120,- Kč

2.

Reproduktory malé – 3 ks

150,- Kč

50,- Kč

3.

Teleskop – dětský

300,- Kč

100,- Kč

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, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči
dat.
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4.

Kovový malý žebřík - červený

360,- Kč

120,- Kč

Draží se po jednotlivých kusech, tj. věc se vydraží samostatně.
Nejnižší podání je ve výši 1/3 odhadní ceny.
V.

Nejnižší podání mohou dražitelé zvyšovat nejméně o 50,- Kč.

VI.

Jistota se nepožaduje.

VII. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí
příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání, udělí soudní exekutor
příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, rozhodne exekutor losem,
komu má příklep udělit. Losování bude provedeno prostřednictvím losovacího zařízení.
VIII. 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.
IX.
Vydražitel je povinen uhradit nejvyšší podání ihned, po skončení dražebního jednání, a to
hotově do pokladny exekutorského úřadu. Pokud podání, či doplatek na nejvyšší podání, přesahuje částku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení
plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, tj. ekvivalent částky 15.000
EUR, musí vydražitel nejvyšší podání, či doplatek na nejvyšší podání, zaplatit bezhotovostní platbou, a to ve
lhůtě do 7 dnů od udělení příklepu.
X.
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání, či doplatek nejvyššího podání, ihned po výzvě, pozbývá
příklep právních účinků a věc se draží znovu, bez účasti tohoto dražitele. Vydražitel, který neuhradil
nejvyšší podání řádně a včas, je povinen uhradit náklady, které účastníkům vznikly v souvislosti s dalším
dražebním jednáním, dále škodu, která vznikla neuhrazením nejvyššího podání a bylo-li při dalším
dražebním jednání dosaženo nižší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota
složená vydražitelem. Převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli.
XI. Vlastnické právo k vydražené věci (souboru věcí) přechází na vydražitele udělením příklepu a řádným
a včasným zaplacením nejvyššího podání, s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem
vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
XII. Vydražitel je povinen věc po doplacení nejvyššího podání převzít a odvézt. Náklady na odvoz
vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.
XIII. 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 prodej movitých věcí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže
v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, a poučením,
že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží,
ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f o.s.ř. se použije přiměřeně.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek, neboť dražební vyhláška není
rozhodnutím soudního exekutora (§ 329 písm. b, odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 52 e.ř.) .
Jeseník 06. května 2015
Mgr. Alan Havlice, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Veronika Čopjanová
exekutorská koncipientka
pověřena soudním exekutorem
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kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči
dat.
3

