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Ve Znojmě dne 24.07.2020
č.j. 133 EX 691/19-42

Usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)

V exekučním řízení vedeném soudním exekutorem  Mgr. Vojtěchem Jarošem, Exekutorský úřad 
Znojmo, se sídlem Rooseveltova 838/2, 669 02 Znojmo, Česká republika pověřeným k provedení exekuce 
Okresním  soudem  ve  Znojmě  podle  vykonatelného  rozsudku Okresního  soudu  ve  Znojmě ze  dne 
14.08.2018,  č.j.  12C  111/2018-95,  a  podle  vykonatelného  rozsudku  č.j.  21Co  303/2018-152,  21Co 
304/2018 vydaného Krajským soudem v Brně dne 01.10.2019, k uspokojení pohledávky

oprávněného Benediktová Martina
bytem U Hostavického Potoka 722/5, Praha, 
práv. zast. advokátem Mgr. et Bc. Pavel Skřipec, se sídlem Rooseveltova 6/8, 
Brno, PSČ: 602 00, IČ: 71332766,

proti povinnému CULINA Impressa s.r.o.
se sídlem Kramářská 295/16, Znojmo, IČ: 29284384,

ve výši 298.355,27 Kč s
úroky z prodl.  ve výši  8.5% ročně z částky 270.000,- Kč ode dne 25.01.2018 do 31.10.2019 ve výši  
40.555,- Kč, úroky z prodl. ve výši 8.5% ročně z částky 270.000,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení,  
tj. ode dne 01.11.2019, do zaplacení, smluvní pokuta ve výši 5.457,- Kč,
náklady nalézacího řízení ve výši 86.048,60 Kč
a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce (ke dni 24.07.2020 činí náklady exekuce 90.922,44 Kč),

bylo rozhodnuto takto:

I.

Nařizuje se dražební jednání,
které se koná dne 27.08.2020 v 09:00 hod.

na adrese Nádražní 407, Hodonice.

II.

Předmětem dražby jsou následující movité věci:
Položka Popis Rozhodná 

cena

Nejnižší 
podání

1. OPEL  ASTRA  HB  1.4,  RZ:  1B49465,  barva:  zelená, 
špatný  technický  stav,  nepojízdné,  na  náhradní  díly, 
nejsou k dispozici klíče ani TP

1.500,- Kč 500,- Kč

http://www.euznojmo.cz/


III.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje. 

IV.

Soudní exekutor ve smyslu § 328b odst. 4) písmeno g) o.s.ř., 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, a 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.

V.

Vydražitel  je  oprávněn  převzít  vydražené  movité  věci  a  stává  se  jejich  vlastníkem 
okamžikem udělení  příklepu a zaplacením nejvyššího podání.  Vydražitel  musí  nejvyšší  podání,  
nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního 
právního předpisu, ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.

VI.

Soudní  exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští  dražbu (§  52 e.ř.  ve 
spojení s § 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději 
před zahájením dražebního jednání,  a upozorňuje,  že jinak k jeho právu nebude při provedení 
exekuce přihlíženo. 

VII.

Prohlídka položky č. 1 bude umožněna v den dražby před zahájením dražebního jednání v 
místě konání dražby. 

VIII.

Povinný a každý, kdo má věci prodávané v dražbě u sebe je povinen je k provedení dražby 
vydat včetně všech dokladů a příslušenství, a to pověřenému pracovníku Exekutorského úřadu ve 
Znojmě dne 27.08.2020 v 08:30 hodin v místě konání dražby. Nesplnění této povinnosti může být 
postihováno uložením pořádkové pokuty  až  do výše 50.000,-  Kč.  Pokud movité  věci  nebudou 
vydány, budou povinnému či jejich držiteli odebrány.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Mgr. Vojtěch Jaroš, v.r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
Za správnost vyhotovení:
Mgr.  Michaela  Matolová
exekutorská  kandidátka
z  pověření  soudního  exekutora
Mgr.  Vojtěcha  Jaroše
Exekutorský úřad Znojmo



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 v elektronické  podobě  písemnost  elektronickou 
poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti  nebo Vám bude předána v  sídle  úřadu na technickém nosiči  dat  (§ 17b 
kancelářského  řádu  Exekutorské  Komory  ČR).  Podrobné  poučení  naleznete  na  www.euznojmo.cz,  sekce  Právní  předpisy 
v dokumentu Hybridní pošta – poučení.
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