
083 EX 545/18-31

U S N E S E N Í

Soudní  exekutor  JUDr.  Kamil  Souček,  Exekutorský  úřad  Náchod, se  sídlem  Masarykovo  nám.  56, 
Náchod, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 05.10.2018 č.j. 
26 EXE 1494/2018-16, kterým byla nařízena exekuce podle exekučního titulu, jímž je rozsudek Okresního soudu 
v Trutnově ze dne 31.07.2018 č.j. 16 C 156/2018-32, k uspokojení pohledávky oprávněného: Česká spořitelna, a.s., 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČ 45244782, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, Týn 1049/3, 110 00 Praha, 
ve výši 145.090,65 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, proti povinnému: Martina Bradlerová, Zámek č.p. 
1, 543 01 Vrchlabí, IČ 00917532, nar. 04.03.1978, nařídil

d r a ž b u   m o v i t é   v ě c i 

   I. Dražební jednání se uskuteční jako elektronická dražba dne 31.10.2019 od 10:00 do 11:00 hodin 
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz,
jak je popsáno na uvedené adrese a dále v tomto rozhodnutí.

Dražba  se  koná,  dokud  dražitelé  činí  podání  -  bude-li  v  posledních  pěti  minutách  před  stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení 
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle  
předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno  
další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné, pouze v 
případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v 
seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem. 

  II. Předmětem dražby je :

automobil ŠKODA OCTAVIA kombi, 1.9 TDi, 77 kW, 
VIN: TMBGS21Z362168357, automatická převodovka, barva černá –metal, 
datum prvního uvedení do provozu 25.10.2005, stav tachometru  284.167 km.

 III. Prohlídka se koná na adrese Pražská 835, Náchod dne 24.10.2019 od 14:30 do 15:00. 

 IV. Rozhodná cena věci:   63.000,- Kč 

  V. Nejnižší podání:     21.000,- Kč 

 VI. Jako dražitel  se může elektronické  dražby účastnit  pouze osoba,  která  je  registrovaným dražitelem pro 
dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.e-
drazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené v bodu VII. této 
dražební  vyhlášky.  Registrovaným dražitelem se  stane  každá  osoba  (fyzická  i  právnická),  která  se  jako 
dražitel registruje na portálu www.e-drazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na 
záložce „Základní údaje“ v sekci „Váš profil“, nebo se jako dražitel registruje v sekci „Registrovat“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost dokladem o „autentizaci (prokázání totožnosti)“ dražitele pro 
dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář  
je  umístěn  na  portálu  www.e-drazby.cz v  sekci  „Formuláře  a  vzory“.   Právnická  osoba  dokládá  svou 
totožnost rovněž úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, který není starší šesti měsíců. Územně 
samosprávné celky jsou povinny dokládat rozhodnutí zastupitelstva o účasti v dražbě v zastoupení jejich 
zástupcem. Podpis registrovaného dražitele na dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V 
případě  právnické  osoby,  obce,  vyššího  územně  samosprávného  celku  nebo  státu  musí  být  doklad  o 
prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř.,  jejíž oprávnění musí být  
prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně 
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ověřena. V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný doklad o prokázání  
totožnosti  a  listiny  prokazující  oprávnění  jej  podepsat,  převedeny  do  elektronické  podoby  formou 
autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentů je možno provést prostřednictvím 
služeb, které poskytuje Česká pošta, s. p. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění  
registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší jednoho roku. Doklad o prokázání totožnosti s 
listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým 
z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.e-drazby.cz v sekci „Váš profil“ na záložce „Soubory autentizace“,
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny
    exekutorského úřadu anebo do datové schránky soudního exekutora, 
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence na adresu sídla soudního 
    exekutora,
d) osobně v úředních hodinách v sídle soudního exekutora.

 VII. Výše dražební jistoty se stanovuje částkou 10.000,- Kč. Zájemci o koupi dražené movité věci jsou povinni 
po potvrzení prokázání totožnosti zaplatit jistotu na účet soudního exekutora u České spořitelny a. s., č. ú. 
3236429309/0800, v. s.  54518, specifický symbol - rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby.  
Dražební jistota musí být připsána na účet soudního exekutora, nejpozději 24 hodin před konáním dražby. 
K platbě na účet  soudního exekutora lze přihlédnout  pouze tehdy,  bylo-li  před zahájením elektronické  
dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora v uvedené lhůtě došla.

VIII. Dražitelé jsou vázáni svými podáními s tím, že nejvyšší podání musí vydražitel doplatit do sedmi dnů 
od udělení příklepu, a to na účet soudního exekutora č. 3236429309/0800, v. s. 54518, specifický symbol - 
rodné číslo u fyzické osoby, IČO u právnické osoby.

 IX. Vyjma dražitelů  s  prokázaným předkupním právem nebo výhradou zpětné  koupě  (dále  jen  dražitelé  s 
předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě), jejichž předkupní právo nebo právo zpětné koupě bylo 
prokázáno do zahájení prvního dražebního jednání, nemohou dražitelé činit v elektronické dražbě stejná  
podání.  Další  podání  musí  být  vždy vyšší,  než předchozí učiněné podání.  Nejnižší  možný příhoz se 
určuje  částkou 500,-  Kč.  U elektronického systému dražeb se  předpokládá,  že  dokáže přesně rozlišit  
časovou následnost příhozů a pozdější příhoz ve stejné výši dražitelem bez předkupního práva nepřipustí.  
Učiní-li stejné podání dražitelé s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě a dražba již nebude  
pokračovat  dalším příhozem,  bude příklep  udělen  tomu,  kdo s  vydražitelů  s předkupním právem nebo 
výhradou zpětné koupě učinil podání či dorovnal podání jako první. 

   X. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání v 
dražbě a výše nejvyššího podání. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele  
vlastnické právo k vydražené věci  nebo 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.

  XI. Movitou  věc  si  lze  po  doplacení  nejvyššího  podání  převzít  v sídle  Exekutorského  úřadu  Náchod  po 
předchozí domluvě na tel. č.  491 42 20 20. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc převzít  bez  
zbytečného odkladu po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.

 XII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu a aby  
takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak 
k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

XIII.  Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k movitým věcem předkupní právo nebo výhrady zpětné 
koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako vydražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.

XIV. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je u soudního exekutora prokázat nejpozději  
před  zahájením  dražebního  jednání.  Soudní  exekutor  ještě  před  zahájením  vlastní  dražby  rozhodne 
usnesením,  zda předkupní  právo je  prokázáno (toto rozhodnutí  bude zveřejněno při  zahájení  dražby v 
elektronickém systému dražby). Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
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 XV. Soudní exekutor vyzývá všechny osoby, které mají k věci právo, které nepřipouští dražbu, aby jej soudnímu 
exekutorovi bezodkladně oznámily.

XVI. 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.

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§328b o.s.ř.)

V Náchodě dne 26.09.2019

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát

    pověřený soudním exekutorem
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