Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš
se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00 Brno

tel. +420 543 255 504, 506, www.exekutor-brno.cz, e-mail: exekutor-brno@exekutor-brno.cz, DS: fv5g79t
bankovní spojení: 2104432288/2700, variabilní symbol: 54522
č.j. 009 EX 545/22-38
Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 619 00
Brno, pověřený k vedení exekuce na základě pověření Okresní soud v Semilech, č.j. 87 EXE 972/2022-10, ze
dne 24.06.2022, kterým byla nařízena exekuce na základě usnesení č.j. 6 C 256/2021-24, který vydal Okresní
soud v Semilech dne 18.01.2022 a který se stal pravomocným dne 15.02.2022 a vykonatelným dne 15.02.2022
k uspokojení pohledávky
oprávněného:

Invoice Financing s.r.o., Kopečná 940/14, 60200, Brno, IČ 05308135

proti povinnému:

matyKör s.r.o., Přepeřská 1302, 51101, Turnov, IČ 06546307

ve výši 87 846,42 Kč s příslušenstvím, v souladu s ust. § 50 odst. 2 e.ř., § 52 odst. 1 e.ř. ve vazbě na ust. § 328b a
násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), ve věci
exekuce proti povinnému na návrh oprávněného vydává tuto
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
1. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
portálu www.exdrazby.cz. Zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.10.2022 v 11,00 hod., od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoven na den na den 20.10.2022 v
11,30 hod. Dražba se však koná do doby, 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.
2. Předmětem dražby jsou následující movité věci:
- návěs tov. zn. RENDERS SKM 34-36 A, druh vozidla: návěs nákladní, sklápěcí S1, RZ 5U07383, VIN
WRA3SMK342CML0774, první evidence: 2003
Rozhodná cena činí 363.000,- Kč vč. 21% DPH. Nejnižší podání činí 1/3 rozhodné ceny, tedy 121.000,- Kč vč.
21% DPH.
Prohlídka věci není organizována, individuálně výhradně po dohodě s majitelem areálu, kde se věc nachází, a to
na adrese Žďárek ev. č. 10, 463 44 Žďárek, okr. Liberec (areál společnosti STREET s.r.o.), případně na telefonu
543 255 504.
3. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (kliknutím) na
tlačítko „Přihodit“. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a
vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Pro
aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky. Podání je
pokládáno za učiněné tehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy
prostřednictvím veřejné datové sítě. Dražitelé v elektronické dražbě nemohou činit stejná podání – elektronický
systém dražeb s dostatečnou přesností rozlišuje časovou posloupnost podání a pozdější podání ve stejné výši
nepřipouští. Zákaz činit stejná podání se nevztahuje na dražitele s prokázaným předkupním právem.
4. Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz
přihlásí. Registrovat se do dražby je možné do jejího zahájení. Registrovaným dražitelem se stane každá osoba
(fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve
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provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje
v sekci „Registrace“. Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání
totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním
banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této
dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „Přihlásit se k dražbě“. Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o
prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi
podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. 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 ověřena. Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání
totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže
uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být
převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti
nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší 12měsíců. Doklad o
prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný dražitel soudnímu
exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci: „ Můj účet“
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu
exekutor-brno@exekutor-brno.cz
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora
d) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence nebo zasláním jiným způsobem,
e) osobně v sídle soudního exekutora, přičemž v tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o
ověření totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním
exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem. Doklad o prokázání totožnosti doručí Registrovaný
dražitel soudnímu exekutorovi.
5. Informace o postupu při dražbě Postup v elektronické dražbě je zveřejněn na adrese portálu: www.exdrazby.cz
v sekci nápověda http://www.exdrazby.cz/index.php?a=napoveda.
6. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Určuje se, že v případě stejného nejvyššího
podání bude příklep nejprve udělen tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li
příklep takto udělen, udělí jej soudní exekutor tomu dražiteli, který podání učinil jako první. Učiní-li stejné
nejvyšší podání dražitelé s prokázaným předkupním právem či výhradou zpětné koupě, bude příklep rovněž
udělen tomu, kdo učinil nejvyšší podání jako první.
7. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 5 dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání navýšené o
příslušnou daň z přidané hodnoty musí vydražitel zaplatit do pěti dnů od udělení příklepu na účet Exekutorského
úřadu Brno-město č. 2104168106/2700, v.s. 54522, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Zaplatí-li
vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na něj vlastnické právo k vydražené movité věci, a to s právními
účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a
další závady váznoucí na věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit
náklady, které vznikly soudnímu exekutorovi a účastníkům v souvislosti s další dražbou, a rozdíl na nejvyšším
podání, bude-li v opětovné dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání (§ 330 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.)
8. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději však do 5
kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího podání. Vydraženou movitou věc je vydražitel oprávněn převzít
po předchozí domluvě s pracovníkem exekutorského úřadu. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1
měsíce po doplacení nejvyššího podání, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu.
9. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k movité věci předkupní právo nebo výhrady zpětné koupě, že
ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je
uplatnit a prokázat nejpozději do dne předcházejícímu dražebnímu jednání včetně. Soudní exekutor ještě před
zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázáno a
toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto
usnesení není odvolání přípustné.
Stránka 2 z 3

10. Upozornění: 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 byla nařízena exekuce, jestliže je
přihlásí nejpozději do dne předcházejícímu dražebnímu jednání včetně, 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.
11. Rozhodná cena movitých věcí, které jsou součástí obchodního majetku povinných, je stanovena včetně
příslušné daně z přidané hodnoty. Část výtěžku dražby, odpovídající této dani z přidané hodnoty, není součástí
rozdělované podstaty (§ 108 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.)
Poučení: Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím a nelze proti ní podat odvolání.

V Brně dne 16.9.2022
Mgr. Ing. Josef Cingroš
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Martin Šmídl
Poučení: Pokud Vám tato písemnost byla doručena bez podpisu a otisku razítka, byla vyhotovena provozovatelem poštovních služeb
a je platná. Na Vaši písemnou žádost ji zašleme na elektronickou adresu uvedenou v žádosti v elektronické podobě s platným el.
podpisem nebo ji obdržíte v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Ing.
Josef
Cingroš

Digitálně podepsal Mgr. Ing. Josef Cingroš
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ63386461,O=Exekutorský úřad Brnoměsto\, Soudní exekutor Mgr. Ing. Josef
Cingroš,OU=1,CN=Mgr. Ing. Josef
Cingroš,SURNAME=Cingroš,GIVENNAM
E=Josef,SERIALNUMBER=P24018,T=ex
ekutor
SN: 22151669
Datum: 19.9.2022 14:30

Stránka 3 z 3

