EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK
soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň
IČ: 47844582, DIČ: CZ460603459
K.H.Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
tel: 583 301 451, e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz, www.exekutor-sumperk.cz, datová schránka ID: 8sdg8ur
úřední hodiny Po, St 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

č.j. 065 EX 03813/13-481

Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem K.H.Máchy 2, 787 01
Šumperk, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Trutnově ze dne
09.08.2013, č.j. 26EXE 1771/2013-16, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Platební výměr Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Územní pracoviště Trutnov ze dne
08.04.2004, č.j. 2140400413, Platební výměr Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Územní
pracoviště Trutnov ze dne 08.04.2004, č.j. 4140400414, Výkaz nedoplatků Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, Územní pracoviště Trutnov ze dne 13.12.2007, č.j. 6940700964, Výkaz nedoplatků
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Územní pracoviště Trutnov ze dne 27.02.2012, č.j.
6941200211, ve věci oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická
čp.2020 / čo.4, Praha 3, PSČ: 130 00, IČ: 41197518, proti povinnému: Ing. Jaroslav Kostka, bytem Velké
Svatoňovice čp.299, Velké Svatoňovice, PSČ: 542 35, IČ: 65698754, nar. 09.08.1952, k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši 185 983,00 Kč s příslušenstvím: penále 47 328,00 Kč, penále 147 485,00
Kč, penále 203 421,00 Kč, náklady oprávněného: 300,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

touto dražební vyhláškou
oznamuje dražební rok:
I.

Dražba se koná dne 1.2.2017 v 10:00 hodin na místě samém, na adrese Regnerova 347, 542 32
Úpice.

_______________________________________________________________________________________
II.

Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci:

_______________________________________________________________________________________
Pořadové číslo:

označení dražených věcí:

rozhodná cena:

nejnižší podání:

_______________________________________________________________________________________
1) PC sestava APACER + monitor + tiskárna CANON

1 500,-Kč

500,-Kč

2) skříň šatní hnědá

9 000,-Kč

3 000,-Kč

3) formátovací pila ROBLAND Z320

150 000,-Kč

50 000,-Kč

4) odsávání URBAN U2000 DUO

9 000,-Kč

3 000,-Kč

5) olepovačka hran MINI MAX ME15

60 000,-Kč

20 000,-Kč

6) odsávání MASTER OS 101

3 000,-Kč

1 000,-Kč

7) hliníkový žebřík 5x

1 500,-Kč

500,-Kč

8) hasící přístroj vodní 9l

900,-Kč

300,-Kč

9) kompresor SCHEPPACH HC 16

3 000,-Kč

1 000,-Kč

10) paletový vozík KOVO CHEB

1 200,-Kč

400,-Kč

11) průmyslový vysavač PROTOOL VCP 30

3 600,-Kč

1 200,-Kč

12) AKU šroubovák BERNER BACD-1 + nab.

1 500,-Kč

500,-Kč

13) lamelovačka DEWALT

3 000,-Kč

1 000,-Kč

14) šablona IGM FK650 (kuch. desky)

2 400,-Kč

800,-Kč

15) bruska MULTIMASTER

1 500,-Kč

500,-Kč

16) přímočará pilka NAREX EPL 75

1 500,-Kč

500,-Kč

17) vrtací kladivo HILTI TE 5

3 000,-Kč

1 000,-Kč

18) AKU vrtačka DEWALT

900,-Kč

300,-Kč

19) AKU vrtačka DEWALT

900,-Kč

300,-Kč

20) pásová bruska BLACK & DECKER XT 80

2 400,-Kč

800,-Kč

21) horní frézka FESTOOL OF 1400

7 500,-Kč

2 500,-Kč

22) vrtačka NAREX EV 13 + stojan

1 500,-Kč

500,-Kč

23) okružní pila FESTO - závada

1 200,-Kč

400,-Kč

24) vrtačka NAREX - závada

600,-Kč

200,-Kč

25) vrtačka NAREX EC 10

900,-Kč

300,-Kč

26) vzduchová sponkovačka GÜDE

900,-Kč

300,-Kč

27) rudl modrý

600,-Kč

200,-Kč

28) horkovzdušná pistole EXTOL

600,-Kč

200,-Kč

29) pásová pila na kov

9 000,-Kč

3 000,-Kč

30) šablona HETTICH na spoje

3 000,-Kč

1 000,-Kč

31) vrtací šablona 5ks

4 500,-Kč

1 500,-Kč

32) stolářská svěrka železná modrá 8ks

1 500,-Kč

500,-Kč

33) železná koza 4x

900,-Kč

300,-Kč

34) stolářská svorka plast 13x

2 100,-Kč

700,-Kč

35) pokosová pila BLACK DECKER BD800

600,-Kč

200,-Kč

36) kolíkovací šablona 4x

7 500,-Kč

2 500,-Kč

37) pokosová pila ELEKTRA BECKUM

6 000,-Kč

2 000,-Kč

38) fréza NAREX 800W

2 100,-Kč

700,-Kč

39) frézka na spoje úhlů HOFFMANN

12 000,-Kč

4 000,-Kč

40) stojanová vrtačka EINHELL

3 000,-Kč

1 000,-Kč

III.

Shora uvedené movité věci se draží samostatně.

IV.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

V.

Soudní exekutor nezkoumá stav prodávané movité věci. Dražené movité věci se draží jak stojí a leží, soudní
exekutor nenese zodpovědnost za případné vady dražené movité věci.

VI.

Dražené věci je možno prohlédnout v místě konání dražby na místě samém, na adrese Regnerova 347, 542 32
Úpice, v den konání dražby od 09:00 hod. do 09:45 hod.

VII.

Vydražené movité věci je vydražitel, který zaplatí nejvyšší podání a přejde tak na něj vlastnické právo
k věci, povinnen si ihned po dražbě z místa dražby odvézt.

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 je vedena 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.

Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř., § 52 a § 69 e.ř.).

V Šumperku dne 28.11.2016

Otisk úředního razítka se státním znakem
JUDr. Jiří Petruň, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Bc. Adéla Šlésingrová - asistent tel.: 583 301 451
pověřená(ý) soudním exekutorem

Doručuje se:
- 1 x povinný (manžel povinného)
- 1 x oprávněný
- 1x orgán obce v jehož obvodu bude dražba konána
- 1x orgán obce v jehož obvodu má povinný bydliště
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, se k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný
stejnopis tohoto dokumentu doručen, zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Poučení o průběhu dražby movitých věcí:
Dražební jednání je veřejné (§ 116 o.s.ř.). Soudní exekutoři, zaměstnanci exekutorských úřadů, povinný a
manžel povinného nesmějí dražit. Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení,
trvalé bydliště a datum narození se zaznamená do protokolu o dražbě.
Rozhodnou cenu věci stanoví soudní exekutor. Znalce přibere, pokud v jednoduchých případech nestačí odhad
provedený vykonavatelem exekutora při sepsání věci. Odhad sepsaných věcí není soudním rozhodnutím (§ 328 odst. 2
o.s.ř.). Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno
podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů (§ 329
odst. 2 o.s.ř.).
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší
podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej
dražiteli, který byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží
se věc bez jeho účasti znovu.
Soudní exekutor stanoví povinnost složit jistotu a její výši, 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. Vydražitelem složená jistota
se započte na nejvyšší podání. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí složená jistota po skončení dražebního
jednání.
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší
možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu(zákon č. 254/2004 Sb.), tj. částku 350 000,00 Kč,
ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání
přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soudní 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 na
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Nepřevezme-li vydražitel vydražené
věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, postupuje se podle § 330 odst. 2 a 3 o.s.ř.
Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu
vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.
Dražba se skončí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení všech oprávněných a včas přihlášených věřitelů.
Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu.
Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu
exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že
nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-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.
Věci, které nepřejdou do vlastnictví vydražitele ani při opětovné dražbě, může oprávněný převzít do 15 dnů po
vyrozumění o bezvýslednosti dražby za jednu třetinu rozhodné ceny. Mezi několika oprávněnými, ochotnými jinak k
převzetí, rozhoduje pořadí. Převzetí věci má tytéž účinky jako prodej v dražbě. Odmítne-li oprávněný tyto věci převzít,
vyloučí je soudní exekutor ze soupisu. Usnesení o tom doručí oprávněnému i povinnému.
Věci, které byly pravomocně vyloučeny ze soupisu, se vrátí povinnému. Odmítne-li povinný tyto věci převzít nebo jeho
pobyt není znám, postupuje soudní exekutor přiměřeně podle § 185g o.s.ř., lhůty činí 1 rok a počínají běžet ode dne
právní moci usnesení o vyloučení věci z výkonu. Stane-li se však věc v průběhu času zjevně bezcennou, postupuje
soudní exekutor podle § 341 odst. 4 o.s.ř.

