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SouđníexekutoľExekutorskéhoúřaduPrahył
|UDr. Iana Tvľdková, opľávněnákvedení
exekuce na záklađěpověření okresního soudu v Benešově ze dne 26.Ĺc.20Ĺ7, č.j. z8 EXE ĺĺ45lzot7-ĺ3,
vydaného dle vykonatelného exekučníhotitulu, kteým je platební ýměr, ienž vydal Zdľavotní
poiišťovna ministerstva vnitľa Českéľepubliky dne ĺ8.7.zoĺ7 pod č.i. 46412cl7, k uspokoiení pohledávky
oprávněného

proti

:

Zdtavotní poiišťovna ministeľstva vnitľa českérepubliky, Ič': 47ĺt43o4,
Vínohľadská z577,13o oo Praha 3,

povinnému: KRUsIs s.ľ.o., [Č:272Ĺ2cĺ7,
Krusičany z7,257

v částce:

4ĺ T.ýnec nad Sázavou,

36 6g4,ooKč,,

4o4,oo Kč (penále),
penále
o,oJ o/o denně z částky 16 694,00 Kč od, zĺ.6.zo17 do zaplacení,
s
a pro náklady exekuce,
9

rozhodla

takto

I.

Dražba se pođleustanovení S eaoa zákona č. gglĺg6z Sb., občanský soudní řáđ(đáleien o.s.ř.), koná
elektronicky pľostřednictvím elektronického systému dľažebna adľese poľtálu
,,www.exdrazby.cz".

čas zaháiení elektľonické dražby ie stanoven na den ĺ2.7.2c.18 v 1o:oo hođ,od tohoto

okamžiku mohou dľažiteléčinit pođání.

čas ukončeníelektľonické dražby ie stanoven neiđřívena den Ĺ2.7.2olĹ8 v 11:oo hod, dľažba

se však koná po tu dobu, dokud dražitelé činípodání.
II.

Přeđmětem dľažbyjsou tyto movité věci:
oznacenl vecl
1.

šxooe ocTAVlA coMBI (tZ), z.oTD|
(motoľ BKD - r6V), 1o3 kW, RZ: 65g 5667, VIN:
sVĚTtÁ
TMBGEzIZX82I96972, barva ŠľooľÉŽovÁ
METAL, đatumpnmí registrace o2.o1.2oo8' stav
tachometrui 27Ĺ459 km, palivo NM, sTK platná do 4lzoĺ6,
manuální 6ti' převođovka, tempomat' đvou-zónová
řidiče a
automatická klimatizace, vyhřívanéseđađlo
spolujezdce, autoráđio, elektricky ovládaná bočníokna,
elektricky ovládaná vněišízpětná zrcátka, senzoľ đeště,
PDC vzadu, tažnézaŕizení (přípustné svislé zatíźenízskg,
Náklađníautomobil

ľozhodnácena nejnižšípođání
1zo ooo,oo

Kč 4o ooo,oo Kč

přípustná hmotnost přívěsu r 4oo kg bľžděného,6so kg
nebržděného). Kvozídlu k dispozici osvědčenío ľegistraci
voziđla,části I. i část II., z ks klíčesdálkovým ovláđáním
centľálního zamykání a 1 ks klíčmechanického
páky.
zabezpečcĺí-zamykání řađící

il.

Prohtíĺlkamovitých věcí se koná na záklađěžádosti ľegistľovanéhodražitele (článek IX. odst. z této
dražební vyhlášky) dne o9.o7.zo18 v 15:oo hođv místě podnikání smluvního skladovatele soudního
exekutora soFoRT s.ľ.o. ne ądrese Plzeňskđ106, 33o 21 Líně (GPS souřądnice: 49"47'45.ozo"N,
73'L5'29.692"r). Žádost o provedení prohtídky je třeba dorućit nejméně 3 pracovní dny přede dnem
stanovenéhoteľmínu pľolrlídkymovitýclr věcí na adľesu vykonavatelqptvrdkova.cz.

ľ.

Pođáníse budou zvyšovaĽ o 5oo,oo Kč.

Dľažebníjistota ani iiné poplatky za účastna dražbě se neskládaií.

V.

Soudní exekutor udětí příktep dľažiteli, kteý učinínejvyššípodání'
Lhůta k zaplacení nejvyššíhopodání se stanoví do 7 kalendářních dnů ođedne udělení příklepu'
Nejvyššípodání zaplatí vydľažitelpřevodem na účetúschov soudního exekutoľa čísloóo5969ottt/óooo,

variabilní symbol

:rc,622c.Ĺ7,

specifický symbol rođnéčíslonebo IČ ľegistrovaného dľažitele. Pokud

nejvyššípođánínepřekročíčástku ve ýšizzo ooo,oo Kč včetně, můževydražitelzaplatit nejvyššípodání
složenímv hoĹovosti do pokladny souđníhoexekutoľa v sídle exekutoľskéhoúřadu. Zařáđnéa včasné
zaplacení se považuje připsání nejvyššíhopodání na účetúschov souđníhoexekutora nebo složení do
pokladny v sídle exekut'oľského úřadu.

VI.
Vydľažitel je oprávněn pÍevzít vydľaženoumovitou věc po zaplacení neivyššíhopodání, nejpozději však
do: kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššíhopodání.
Vyđraženoumovitou věc

je

vydľažitel opľávněn převzít

Nepřevezme{i si vydľažitelmovitou věc do r kalendářního měsíce po doplacení nejvyššího

podání, nařídísoudní exekutor opětovnou đražbu.

Vlastnictví vydľaženévěci se nabyvá příklepem, důkazem o nabytí vlastnictví ie obsah záznamu

o elektľonické dľažběmovité věci. Vydľažiteli se po zaplacení nejvyššíhopođánívydává potvľZení o

přechodu vlastnického pľáva k vydľaženévěci. Přechodem vlastnictví na vydľažitele zanikají zástavní a
závady váznoucí na věci.
zađrźovacipľávaa đalší

VII.
Soudní exekutoľ upozorňuje opľávněného, opľávněné z exekucí, v nichž bylo řízení podle zvláštního
zákona přerušeno, a dalšívěřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohtedávek nebo pohleđávek zaiištěných zađrźovacím
nebo zástavním právem na dľaženýchmoviých
věcech, jakoŽ i zajišťovacím převodem vlastnického pľáva, než pľo kteľébyla nařízena t'ato exekuce,
jestliže je přihlásí u podepsaného soudního exekutora neipozđěji đozahájení dražebního ieđnání.

Přihláška musí obsahovat \łŕšipohledávky a jejího příslušenství' jejíhožuspokojení se věřitel
domáhá, vyčíslenípohledávky ke đnikonání đražbya skutečnosti ýznamné pľo pořađípohleđávky(den
vzniku zástavního pľáva nebo zajišťovacíhopřevodu vlastnického práva). K přihlášce musí být připojeny

V originále nebo V úředně ověřené kopii listiny pľokazující,že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o

pohledávku zajištěnou zástavním nebo zadržovacím pľávem na pľođávanýchmovitých věcech nebo
zaiišťovacímpřevodem pľáva (ustanovení $ 328b odst. ł písm. g) o.s.ř'). Vzor přihlášky pohledávky ie ke
staženína inteľnetových stránkách exekutoľského úřadu na adľese www.tvrdkova.cz.

K přihlášce, v nížnebude uvedena

ýše pohtedávky

nebo jejího příslušenství,nebude soudní

exekutoľ přihlížet. opožděnénebo neúplnépřihlášky soudní exekut'oľ usnesením ođmítne.K přihlášce
učiněnételefaxem nebo v elektľonické podobě neopatřené zaručeným elekt'ľonickým podpisem, kteľá

nebude doplněna do

tří đnůpředložením originálu, případně písemným podáním shodného znění,

soudní exekutoľ nebude přihlížet.

vm.

Soudní exekutoľ upozoľňuje osoby, kteľé mají k đľaŽenýmmovitým věcem předkupní pľávo nebo
qýhľađuzpětné koupě, Že je mohou uplatnit jen v dľažbě iako dľažiteléa musí ie prokázat nejpozději
dvě hodiny před zahájením dražebního jednání (ustanovení $ :z9 odst' a o.s.ř.). Listiny prokazující
existenci předkupního pľáva anebo ýhrady zpětné koupě ie nutno doručit soudnímu exekutoľovi
Dokladu o prokázání totožnosti. Soudní exekutoľ před
někteým z nížeuvedených způsobůđoručení
zahájením vlastní dražby ľozhođneusnesením, kteľézveřejní v elektľonickém systému đľažeb,zda je
pľokázáno přeđkupníprávo nebo vyhrada zpětné koupě. Uđělenímpříklepu přeđkupníprávo či ýhrada
zpětné koupě zaniká.

Ix.

|ako dľažitel se můžeelektľonické dražby účastnitpouze osoba, která je registrovaným dľažitelempro
se na portálu
dražby probíhajícína poftálu,,www.exdľazby.cz", doložísvou totožnost, k této đľažbě
připoji.
,,www.exđrazby.cz"

Registrovaným dľažitelemse stane každá osoba, která se jako dľažitelneipozđěji z4 hođinpřeđ
zahájením ďražby registruje na portálu ,,www.exdľazby.cz", a to v sekci ,,Registľace", druh uživatelského

účtu,,Registrace dľažitele", případně v uvedené lhťrtě změní již dříve pľoveđenou,,Základní ľegistraci" na
,,Registľaci dľažitele".

K doložení totožnosti ľegistľovanéhodľažitele slouží,,Doklad o pľokázání totožnosti
registrovaného dľažitele pro dľažbyprobíhajícína poľtálu ,,www.exdrazby.cz" (dále ien ,,Doklađo
prokázání totožnosti"). Foľmulář Dokladu o pľokázání totožnosti ie dostupný na poľtálu
,,www.exdrazhy.cz',a to v sekci,,Nápověda, |ak prokázat t'otožnost", v uživatelskémúčtuľegist'rovaného
v detailu této dľažby.Do formuláře Dokladu o pľokázání totožnosti
dľažitele nebo po přihlášení k đľažbě
je nutné uvést jméno, příjmení, bydliště, rođnéčíslo,nebylo-li přiděleno, datum naľození, a ostatní
kontaktní úđaieđražitele.
Podpis registľovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí bjlt úředně ověřen. }e-li
ľegistrovaný dľažitelzastoupen zmocněncem, musí být úředně ověřen podpis zmocněnce a zároveň
přiložena plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. |e-li registľovaným đražitelemprávnická
osoba, obec, vyššíúzemně samosprávný celek nebo st'áĽ, musí být Doklad o prokázání totožnosti
pođepsánpříslušnou osobou ve smyslu ustanovení $ z1, z1a a 21b o.s'ř., jeiížopľávnění musí být
pľokázáno úředně ověřenou listinou, nebo musí byt Doklad o pľokázání tot'ožnost'i podepsán
zmocněncem s úřeđněověřenou plnou mocí. Úředně ověřený pođpismůžebýt nahrazen uznávaným
elektronickým podpisem; úřeđněověřeného podpisu není t'řeba, pokud đražitelpľokáže svou t'otoŽnost'
platným úřeđním
dokladem a Doklađo prokázání totožnosti podepíše před soudním exekutorem.

ode dne vyplnění Dokladu o pľokázání totožnosti ľegistľovaným dľažitelem, příp. ieho

zmocněncem, do dne konání đražbynesmí uplynout více než dvanáct kalendářních měsíců.

listiny
Řáanc vyplněný a podepsaný Doklađo pľokázání totožnosti a přípađnéđalší
prokazující oprávnění iei podepsat, doručíregistľovaný dľažitel nejp ozdéjiząhodin přeđzahájením
dražby soudnímu exekutorovi někteľ.fon z těchto způsobů:

r.
z.
3.

4.

osobně v sídle exekutorského úřadu;

doporučeně prostřeđnictvímdržitele poštovnílicence (podpis registrovaného đražitele,případně
ieho zmocněnce, musí byt na listinách úředně ověřen);

zasláním prostřednictvím veřeiné datové sítě do datové schľánky soudního exekutora (IDDS:

sgtg856) anebo na adľesu elektronické podatelny ,,exekutoľskyuľad6Dtvľdkova.cz"; pokud není
Doklad o prokázání totožnosti podepsán uznávaným elekt'ronickým pođpisem,je nutno iei
převést do elektľonicképodoby formou autorizované konverze dokumentů (dále jen
,,Konvertované đokumenty");
uloženímKonvertovaných dokumentů na poľtálu ,,www.exđrazby.cz"v sekci ,,Můj účet,

Elektronické prokázání totožnosti".

osobám, které neđisponuiítechnickým vybavením pľo ľegistľaci a účastv dražbě, soudní

exekutor umožnípo přeđchozípísemnéžáđostipřístup k technickému vybavení v síđleexekutoľského
úřadu nebo na jiném vhođnémmístě' Písemná žádost musí být do síđlaexekutoľského úřadu doručena
nejpozđě|i dva pracovní đnypřede đnemzahájení đľažby.

Sledování elektľonické dľažbyie veřeině přístupné.
Pođáníje pokláđáno za učiněné|eđinětehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dľažiteli
zpětně potvľzeno. DraŽitelé v elektronické dražbě nemohou činit' steiná podání - elektľonický systém
dľažebs đostaĹečnoupřesností ľozlišuje časovou posloupnost pođánía pozdějšípodání ve stejné vyši

nepřipustí, každédalšípodání tedy musí převyšovat předcházející učiněné podání, a to nejméně o
stanovený nejnižšímožný příhoz. Zákaz číĺitsteiná podání se nevztahuje na dľažitele s pľokázaným
předkupním právem nebo ýhľadou zpětné koupě. Učinili steiné pođánídražitel s pľokázaným
předkupním pľávem nebo výhradou zpětné koupě a đražitelbezptokázaného předkupního práva nebo
ýhrady zpětné koupě a đostanoveného okamžiku ukončenídražby již nebude učiněno přípustné
pođání,bude příklep uđělendražiteli s prokázaným předkupním pľávem nebo rrýhľadou zpětné koupě.
Učinili steiné podání dľažitel s pľokázaným předkupním právem z důvodu spoluvlastnictví předmět'u
dľažby (ustanovení s 338 odst' z o,s.ř.) a dľažitel s prokázaným předkupním pľávem z jiného důvodu
nebo s pľokázanou ýhľadou zpětné koupě a do stanoveného okamžiku ukončeníďražby již nebude
učiněno přípustné pođání,bude příklep udělen dražiteli - spoluvlastníkovi. Učiní-listejné podání

dražitelé s pľokázaným předkupním pľávem z důvodu spoluvlastnictví přeđmětu dražby a do
stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebuđeučiněno přípustné podání, bude příklep uđělentomu
z těchto dražitelů,jenž učinil pođáníiako pľvní. Uveđenéplatí i v případě, pokuđučinístejné pođání
dražitelé s pľokázaným předkupním právem z jiného důvodu anebo s prokázanou výhľađouzpětné
koupě a do stanoveného okamžiku ukončenídľažbyjiž nebude učiněno přípustné podání'
Dľažiteléjsou vázáni svými pođáními,dokuđsouđníexekutor neuđělípříklep. Buđe-liv
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončenídľažbyučiněno přípustnépodání,
má se za to, źe dtažiteléstále činípodání a okamžik ukončení dľažbyse posouvá o pět minut od
okamžiku učiněnítohoto podání. Budou-li poté činěna dalšípodání, postup dle předcházejicívéty
pođání,má
se opakuje. Uplyne-li od posleđníhoučiněnéhopodání pět minut, aniŽ by bylo učiněno đalší
se Za to, že dľažiteléiiž nečinípodání a dražba končíuđělenímpříklepu dľažiteli s nejvyššímpodáním.
Dľažitel s nejvyššímpodáním a ýše tohoto pođáníse zveřejní v elektronickém systému dľažeb.

Poučení

Proti této dľažebnívyhlášce není odvolání přípustné'

Pokud jsou předmětem dľažbymovité věci v majetku třetí osoby, lze právo k těmto
věcem uplatnit návľhem na vyškrtnutívěci ze soupisu. Zmíněný návľh lze pođatu
soudního exekutora ve lhůtě đo3o kalendářních dnů ode dne provedení soupisu

movitych věcí (objektivní lhůta) nebo ode dne, kdy se třetí osoba dozvěđěla o soupisu
movitých věcí (subjektivní lhůta). Počátek běhu sub|ektivní lhůty musí třetí osoba
soudnímu exekutoľovi doložit. opožděný návľh bude odmít'nut.
Cena vydražených movitých věcí, kteľéjsou součástí obchođníhomajetku povinného,
je včetně příslušnéd.aně z přidané hođnoty. Část ýtěžku dražby, odpovídajícítéto dani
z přidané hodnoty, není součástí ľozdělované podstaty, ale buđes ní naloženo v

souladuustanovením$33rođst.tazo.s.ř.asro8ođst.4zákonač.zzslzooąSb.,o

dani z přiđanéhodnoty.
Nenaide-li se kupec pľo dľaženévěci, nařídíexekutor opětovnou dľažbu'
Vydražitel, kteý nezaplatí nejvyššípođánířádně a včas (obmeškaný vydražítel), je
povinen nahľadit náklady, kteľévznikly soudnímu exekutorovi a účast'níkůmv
souvislosti s dalšídľažbou,a ľozdílna neivyššímpodání, bude-li v opětovné dľažbě
dosaženo nižšíhonejvyššíhopođání(ustanovení s eeo odst. s o.s.ř.).

|ako dľažitel nesmí Wstupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor,

zaměstnanci Exekut'orského úřadu Pľaha 4 soudního exekutora |UDľ. |any Tvrdkové,
povinný, manžel povinného a ti, iimž v nabytí věci brání zvláštní zákon.
|sou-li do dražby zařazeĺy počítače,elektľonické diáře, mobilní telefony a obdobná
technika vybavená paměťovými nosiči, je přeđproveđenímdľažbypľoveden výmaz
dat na paměťových nosičích.Souđníexekutor umoŽní povinnému nebo iím zmocněné
osobě pľovést záIohu dat, a to nejpozději đo3 pľacovníchdnů přeđednem konání
dľažby.

Nedisponuje-li opľávněný anebo povinný technickým vybavením pľo sledování
draźby, můžepođatsoudnímu exekutorovi písemnou žádost o přístup k technickému
vybavení v sídle exekutoľského úřadu postupem dle ýroku IX. této dražební vyhlášky.

Dalšíinfoľmace mohou zájemci o dľažbu získat na telefonních číslech244 4oL 81'9,
vozidla na telefonním čísle
ĺebo z44 4oo 604, v případě sjednání prohlíđkyđľaženého

605 277 887, nebo pľostřed'nictvím elektronické pošty na

adrese
Praha
na
adľese
úřadu
přímo
Exekut'orského
v
sídle
nebo
4
vykonavate1@tvrdkova.cz,

Hornokľčská ísolzg,14o oo Praha4.
Y Pľaze, dne 3r.5.zor8

Ę{l

|UDľ. |ana Tvľdková
soudní exekutoľ

Exekutorský úřad Praha 4
I.Iornokľčská 65ol29, 14o oo Praha

4- Krč

tel., t'ax: 244 4ooóo4,244 oL941
e_mail: exekutorskyurad6tvĺ<lkova.cz
ĺł'cb:wwĺv'tvrdkova.cz

Rozdělovník: oprávněný(AK)
povinný (AK)

Městský úřađTjmec nad Sázavou
Úřad městské části Praha
úřední deska soudního exekutoĺa
spis

ł

Digitálně podepsal: |UDr. lana lVrdková
DN. c=cz' o=JUDr.
uč 13zg7o8zl,ou=ĺ,
6n= |IJDr.

serialNumber=P16370o,title=soudníexekutor
IanaTVrdková,
'anaTvrdkoví

steinopis tohoto rozhodnutí lze vyhotovit za součinnosdprovozovatele poštovníchsluŽeb (systém hybridní pošty).
Adrcsát píscmnosti můžcv souladu s ustanovcním s 17b odst. 3 kancclářskćho řádu požádat o doručcnírozhodnutív elcktronickć pođobčopatřcnć digitálnín
podpisem; žádost ie třeba doručit na elektlonickou podatelnu soudního exekutora na adľese exekutorskyuľad6ltvrdkova.cz . Ste|nopis rozhodnutí opatřený otiskem
úřeđníhorazítka lze téžvyzvednout osobně v úředních hodinách v sídle exekutorského úŤadu.
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