
č.j. 024  EX 402/14-99 
ZN opr.: 809/JUDr.Do  

 
D R A Ž E B N Í   V Y H L Á Š K A 

 
Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla 
Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,  Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 
709 00, oprávněný provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud ve Znojmě pod č.j. 
16 EXE 1428/2014-17 ze dne 10.2.2014, podle exekučního titulu: rozsudek č.j. 12 Cm 13/2010-164, který 
vydal Krajský soud v Brně dne 20.11.2012 a který se stal pravomocným dne 27.02.2013 a vykonatelným dne 
03.03.2013, a to k návrhu 
 
oprávněného:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, 70300, Ostrava, IČ 

26823357 
proti 
povinnému:  

 
PZB spol. s r.o., U Sladovny 429, 67125, Hodonice, IČ 16325796 

 
k vymožení pohledávky ve výši 225 037,20 Kč s příslušenstvím, které tvoří: 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 671 223,07 Kč od 16.10.2007 do 14.03.2008 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 640 000,00 Kč od 15.03.2008 do 03.04.2008 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 591 541,00 Kč od 04.04.2008 do 01.07.2008 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 191 541,00 Kč od 02.07.2008 do 27.05.2010 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 176 578,22 Kč od 28.05.2010 do zaplacení 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 108 458,98 Kč od 16.01.2008 do 30.10.2009 
0,030% denně úrok z prodlení z částky 48 458,98 Kč od 31.10.2009 do zaplacení 
náklady předchozího řízení 12 825,00 Kč 
jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného, r o z h o d l  
 
 

t a k t o : 
 

I. Nařizuje se dražební rok na den 30.09.2015 v 08:00 hod., do sídla Exekutorského úřadu 
v Ostravě, na adrese Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory. Počátek registrace účastníků 
k dražbě se stanovuje na 07:40 hod. 
 

II. Předmětem dražby je tato movitá věc: 
 

běžné 
číslo v 

soupisu 

dražební 
pořadové 
číslo 

popis dražené položky 
 

1 1 

VOLKSWAGEN Transporter, RZ: 5B9 4385 , VIN : WV1ZZZ7HZ8H121538, první 
registrace vozidla r. 2008, červená barva, velký i malý technický průkaz, 2ks klíčů + 
identifikační kód, osvědčení o emisích, Technická způsobilost automobilu do 
25.04.2016, 4ks náhradní kola. Stav tachometru 337 439 km. Vybitá baterie, prasklá 
hadice  k turbu, nezjištěná funkce motoru, nelze otevřít dveře spolujezdce 
poškrábaný lak karoserie, vozidlo nepojízdné. Automobil je opotřebený běžným 
používáním.  

 
Výše uvedenou movitou věc si lze prohlédnout před konáním dražby na adrese sídla Exekutorského 

úřadu v Ostravě, Slévárenská 410/14, Ostrava – Mariánské Hory, dne 30.09.2015 v 07:00 hod po předchozí 
tel. dohodě s vykonavatelem p. Hoškovou na tel. +420 777 025 310. 
 

III. Předmět dražby bude dražen samostatně. 
 

IV. Rozhodná cena věci byla  stanovena částkou 96 000,- Kč. 
 



 
V. Nejnižší podání se stanoví podle ust. § 329 odst. 2 o.s.ř. ve výši jedné třetiny rozhodné ceny 

věci  částkou 32 000,- Kč. 
 
Minimální příhoz se stanoví částkou ve výši 1000,- Kč. 
 
VI. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje. 
 
VII. Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé se  u p o z o r ň u j í,  

že při rozvrhu podstaty se mohou 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, a k přihláškám, v nichž výše 
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f o.s.ř. 
se použijí přiměřeně. 

 
VIII. Každý, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267 o.s.ř.), se v y z ý v á, 

aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením 
dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.  

 
IX.  Účast  na  dražbě je  bezplatná.  Veřejné  dražby  se  mohou  účastnit  fyzické  osoby  starší  18-ti  let  a  

právnické osoby. Zájemce o dražbu musí svou totožnost prokázat platným občanským průkazem. Zahraniční 
osoby předloží platný cestovní pas a povolení k pobytu. Zástupce tuzemské i zahraniční právnické osoby 
musí navíc předložit výpis z obchodního rejstříku. Pokud půjde o účast v dražbě v zastoupení, zástupce 
předloží také úředně ověřenou plnou moc k zastupování. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, 
povinný a manžel povinného nesmějí dražit. 

 
X. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené 

věci (souboru věcí) není omezena ustanoveními cenových předpisů. Dražiteli, který učiní nejvyšší podání, 
bude udělen příklep. Učiní-li několik dražitelů stejné podán a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, je 
příklep udělen nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto 
udělen, uděluje se příklep dražiteli, který byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit 
(nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zák.č. 254/2004 Sb.), 
neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.  

 
XI. Vlastnické právo k vydražené věci (souboru věcí) přechází na vydražitele okamžikem udělením 

příklepu a řádným a včasným zaplacením nejvyššího podání. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají 
závady váznoucí na věci ( § 329 odst. 7 o.s.ř.). Exekutor tímto vyzývá všechny osoby, aby uplatnění 
případných práv, která nepřipouštějí dražbu (§ 267 o. s. ř.) prokázali před započetím dražby. Pozdní 
uplatnění takových práv již nemůže být uplatněno na újmu vydražitele. 

 
 

Tato dražební vyhláška se vydává dle ust. § 328b a násl. zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a doručuje se: 1 x oprávněnému, 1 x povinnému. Tato dražební vyhláška se 
dále vyvěsí na úřední desce soudního exekutora. 

 

 
P o u č e n í: Proti dražební vyhlášce  n e n í  opravný prostředek přípustný. Dražební vyhláška není 

rozhodnutím. 
 

 
Exekutorský úřad Ostrava 
dne 26.8.2015 

 
Otisk úředního razítka 

 
Vyřizuje:  
Hošková Lucie 

Mgr. Helena Strouhalová 
exekutorský kandidát 

pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková 



 
 
 
 
 

ROZDĚLOVNÍK:  

 

Tato dražební vyhláška je podle ust. § 328b) o.s.ř. dále doručována orgánu obce, v jejímž obvodu bude 

dražba konána a orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště.  

 

Soudní exekutor žádá orgány obce, kterým je tato vyhláška doručována aby toto usnesení nebo jeho 

podstatný obsah, uveřejnily na své úřední desce a ponechaly jej vyvěšený až do doby konání 

dražebního roku.  
 
 
 
 
Poučení: 
 
Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za 
součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost elektronickou poštou na elektronickou 
adresu uvedenou v žádosti. Písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního 
exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (ust. § 
17b kancelářského řádu Exekutorské Komory ČR). 
 
Podrobnosti najdete na adrese:  www.exekuce-ova.cz, sekce Úřední deska/Poučení/Hybridní pošta 
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