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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
(OZNÁMENÍ O DRAŽEBNÍM ROKU)

     Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava - Mariánské  
Hory,  Stojanovo náměstí  7/873,  pověřený provedením exekuce na základě usnesení  Okresního  soudu ve 
Frýdku - Místku ze dne 08.06.2009, sp. zn.  29Nc6928/2009-10, které nabylo právní moci dnem 30.07.2012 a 
kterým byla nařízena exekuce platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě č.j. 32 Sm 16/2007-12 ze dne 
28.02.2007  a rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j. 32 Cm 169/2007-20 ze dne 19.11.2007  a platebního 
rozkazu Vrchního soudu v Olomouci č.j. 7 Cmo 81/2008-38 ze dne 03.03.2009  ve věci:

oprávněného: TRESTLES, a.s., se sídlem Mickiewiczova 2389, Karviná – Mizerov, IČ: 61974901, zaps. 
v OR KS v Ostravě, odd. B, vl.č. 1135, 
zast. advokátem JUDr. Irena Hučková, 28. října 211, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory

proti

povinnému   : Karel Muroň, bytem Dobratice 19, Dobratice, PSČ: 739 51, nar. 16.06.1952 

pro                : 450.000,- Kč  s příslušenstvím

oznamuje

dražební vyhláškou

konání

d r a ž e b n í h o    r o k u

I.

Dražební rok se koná: 10.07.2013 od 07:00  hod.

Místo konání dražby: Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava – 
Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7/873

Zápis účastníků dražby: v místě dražby 5 minut před zahájením 

Případná opakovaná dražba (nenajde-li se kupec): 17.07.2013 od 07:00 hod.

II.

Předmětem dražby bude : 

pol.č. název popis/stav rozh.cena nejn.podání

1/1 rybářské pruty + taška 4ks 600,- Kč 200,- Kč
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2/1 pokosová pila PMS210L 1500,-Kč 500,- Kč

4/1 elektrický gril Rohnson R-254 2ks 900,- Kč 300,- Kč

8/1 myčka Indesit IDE 45 S 1500,- Kč 500,- Kč

9/1 elektrická strunová sekačka Powerforce Garden 900,- Kč 300,- Kč

10/1 sklokeramická varná deska Electrolux 1500,- Kč 500,- Kč

11/1 klimatizační jednotka Europac R407C 4500,- Kč 1500,- Kč

1/2 sada zimních pneumatik Nokian 215/60 R17 4ks 4500,- Kč 1500,- Kč

2/2 svářečka Einhell BT-EW 150V Blue 900,- Kč 300,- Kč

3/2 dekorační váza plech 60,- Kč 20,- kč

Funkčnost přístrojů neověřena !

III.

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.

Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, v dražbě se pokračuje bez jeho účasti.
Nejvyšší podání je třeba zaplatit ihned složením v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu proti potvrzení, 
nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. 
Tento limit je stanoven §4 odst. 1 zák.č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zák.č. 337/1992 Sb., o 
správě  daní  a  poplatků,  v.z.p.p.,  částkou  350.000,-  Kč.  Nejvyšší  podání  přesahující  limit  musí  vydražitel  zaplatit  
bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu. 

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci 
(souboru vydražených věcí), a to s právními účinky k okamžiku přidělení příklepu. Přechodem vlastnictví na 
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Soudní exekutor vydražiteli  na základě žádosti  vydražitele vydá potvrzení  o přechodu vlastnického práva 
k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu 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. 
Pokus o ovlivnění dražby může být posouzen jako trestný čin pletich při veřejné dražbě s trestní sazbou 
až na osm let (§258 zák.č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).
Za narušení pořádku při dražebním jednání může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta 
až do výše 50.000,- Kč (§1 odst. 5 vyhl.č. 418/2001 Sb., ve spojení s §53 zák.č. 99/1963 Sb., občanského  
soudního řádu).

IV.

Byla-li exekuce prodejem movitých věcí nařízena jen pro jednu pohledávku a nepřihlásí-li se včas další oprávněný nebo 
věřitel, soudní exekutor po srážce nákladů prodeje vyplatí oprávněnému dosažený výtěžek. Byla-li exekuce prodejem 
movitých věcí nařízena třeba postupně pro několik pohledávek anebo přihlásí-li se včas další oprávněný nebo věřitel, 
vyplatí soudní exekutor po srážce nákladů prodeje každému z oprávněných nebo věřitelů výtěžek podle pořadí. Převýší-
li dosažený výtěžek pohledávku, pro kterou byla exekuce nařízena, vyplatí soudní exekutor zbytek výtěžku povinnému.  
Jestliže povinný odmítne zbytek výtěžku převzít nebo jeho pobyt není znám, bude soudní exekutor postupovat přiměřeně 
podle §185g; lhůta podle §185g odst.1 počíná běžet ode dne, kdy povinný odmítl zbytek výtěžku převzít nebo kdy se  
zbytek výtěžku soudnímu exekutorovi vrátil jako nedoručitelný.
Byla-li prodána movitá věc, která byla převedena k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele, zastavena,  
nebo  zadržena  soudní  exekutor  vyplatí  výtěžek  zpeněžení  věci  nejprve  věřiteli,  jehož  pohledávka  byla  zajištěna 
zadržovacím právem. Při výplatě výtěžku zástavnímu věřiteli, věřiteli, jehož pohledávka byla zajištěna převodem práva, 



a oprávněnému, v jehož prospěch byla věc sepsána, se postupuje podle pořadí.
U movitých věcí, které byly samostatně zastaveny (vespolným zástavním právem) pro více pohledávek se postupuje  
přiměřeně podle § 337d.
 Pořadí, v jakém soud provádí výplatu jednotlivých pohledávek, se řídí dnem, kdy došel soudu návrh na nařízení výkonu 
rozhodnutí pro jednotlivé pohledávky anebo přihláška dalšího oprávněného či dalšího věřitele [§ 328b odst. 4 písm. g)].
Pro pořadí zástavního práva a zajišťovacího převodu práva je rozhodující den jejich vzniku.
Má-li  několik  pohledávek  stejné  pořadí  a  výtěžek  prodeje  nestačí  k  jejich  úplnému  uspokojení,  uspokojí  se  tyto  
pohledávky poměrně. Bez ohledu na pořadí se uspokojí přednostně pohledávky, u nichž to stanoví zvláštní předpis.
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. Ustanovení §335 odst. 2  
a § 336f se použijí přiměřeně.
Soudní  exekutor vyzývá všechny  věřitele  povinného,  aby u exekutorského úřadu sdělili,  zda žádají 
zaplacení dluhu v hotovosti.
Soudní  exekutor  upozorňuje  osoby,  které  mají  k draženým movitým věcem  právo nepřipouštějící  výkon 
rozhodnutí jejich prodejem, že musí toto prokázat před započetím dražby, jinak by taková práva nemohla být 
uplatněna na újmu vydražitele.

Poučení : Tato dražební vyhláška (oznámení o konání dražebního roku) není rozhodnutím. Opravný prostředek 
není přípustný. (§328b odst. 3 o.s.ř.)
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Nenajde-li 
se kupec pro draženou věc, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Pokus o ovlivnění  dražby může být posouzen jako trestný čin pletich při  veřejné dražbě s trestní 
sazbou až na osm let (§258 zák.č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).
Za  narušení  pořádku  při  dražebním  jednání  může  být  soudním  exekutorem  uložena  pořádková 
pokuta až do výše 50.000,- Kč (§1 odst. 5 vyhl.č. 418/2001 Sb., ve spojení s §53 zák.č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu).

Doručuje se:
- oprávněný
- povinný, popř. také manžel povinného
- dle bydliště/sídla povinného:

o Obecní úřad Dobratice (žádám o zveřejnění na úřední desce)
- dle místa dražby :

o Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky (žádám o zveřejnění na úřední desce)
- portál http://www.portaldrazeb.cz
- Úřední deska exekutorského úřadu

V Ostravě dne  21.06.2013

- otisk úředního razítka -

Mgr. Michal Schneider v.r.
exekutorský kandidát

pověřen soudním exekutorem
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