č.j .

18 D 913/2001
S.S. 176

USNESENÍ
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl soudním vykonavatelem ve věci likvidace dědictví po Ing.
Josefu Hr ad e č n é m, nar. 31.03.1943, posledně bytem Zdická 1315, 153 00 Praha 5,
zemřelém bez závěti dne 15.07.2001, za účasti 1) Česká republika zastoupená Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo náměstí 42, 128 00 Praha 2 2) Ludmila
Hradečná, bytem Zdická 1315/1 , 153 00 Praha 5, zastoupena: JUDr. Vladimírem Biolkem,
advokátem AK Praha 2, Wenzigova 5, Praha 2 3) prof. PhDr. Jiří Sibík, bytem Moskevská
78/861 , 101 Praha 10 4) Stroden Management Limited, se sídlem Parou, lA, P.C. 6035,
Lamaca, Kyperská republika, zastoupena: Mgr. Radimem Smolenem, advokátem AK Praha
1, V Celnici 1031/4 5) Finanční úřad v Rumburku, Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk
6) COOPREX, a.s. v likvidaci, se sídlem Počernická 64, 108 00 Praha 1O 7) Finanční úřad v
České Lípě, Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa, na základě usnesení o nařízení likvidace
dědictví Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24.06.2011, č.j. 18 D 913/2011-750, které
nabylo právní moci dne 21.02.2012, rozhodl
ta k to:
K prodeji movitých věcí v rámci likvidace
k jeho provedení se vydává tato:

dědictví

se

nařizuje

dražební jednání (dražba) a

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické dražby movitých

věcí

Soudní vykonavatel v souladu s ustanovením § 330a Občanského soudního
dražební jednání k provedení dražby movité věci a stanoví:
a)

řádu nařizuje

jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www .prodei-drazbou.cz

Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Zahájení elektronické dražby: dne 30.11.2017 v 09:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení

elektronické dražby: nejdříve dne 30.11.2017 v 09:30 hod. Dražba se však se
koná, dokud dražitelé činí podání, resp. 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.

b) Označení dražených věcí, které budou draženy:
Grafický tisk - paspartováno, sklo, papír „Golem" - Pravoslav HAUSER (1909 1973), 46x31 cm ve výřezu, vzadu název, lištový rám 2 cm, signováno VPD v desce
Hauser 73. Pasparta rám 63x36 cm.
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c)

Dražená movitá věc se draží

d)

Rozhodná cena věci je 3.800,- Kč a nejnižší podání se stanoví částkou: 1.300,- Kč.

e)

Dražební jistota se stanoví částkou ve výši O,- Kč.
Dražební jistotu lze uhradit hotově do pokladny Obvodního soudu pro Prahu 5, Legerova
1877/7, Praha 2 - Nové Město nebo na účet soudu č. 6015-5020051/0710, variabilní
symbol: 7718091301, specifický symbol: 176, když do poznámky pro příjemce bude
uvedeno: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba - rodné číslo, v případě, že se
jedná o právnickou osobu - IČ.

f)

Minimální výše příhozu se stanoví částkou ve výši 100,- Kč.

g)

dražiteli, který učiní nejvyšší podání a vydražitel je pak oprávněn
převzít vydražené movité věci s příslušenstvím, a to dnem následujícím po vydání
usnesení o příklepu a zaplatil-li vydražitel nejvyšší podání. K zaplacení nejvyššího
podání se stanoví lhůta sedmi dnů, která počne běžet následujícím dnem po vydražení.

h)

Každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. § 267 o.s.ř.), tímto soud vyzývá,
aby toto právo uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudu nejpozději
před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude přihlíženo.

Soud

samostatně.

udělí příklep

ch) Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím
webového formuláře na adrese www.prodej-drazbou.cz (dále jen „Systém"). V sekci
Registrace Systému vyplní zájemce o účast v dražbě jako dražitel své identifikační údaje
a bude mu vygenerován Registrační formulář. Dražitel tento registrační formulář
vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený registrační formulář musí
žadatelem:
./ podepsán s úředně ověřeným podpisem a v listinné podobě zaslán poštou na
adresu BFT Mnagement, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 1O,
provozovatele Systému (dále jen „provozovatel"), nebo:
./ v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT
České pošty, s.p. a zde si nechat provést autorizovanou konverzi tohoto
listinného dokumentu - úředně ověřeného Registračního formuláře do
elektronické podoby (pro nahrání předmětného zkonvertovaného dokumentu
je potřeba mít s sebou USB flash disk, kam bude dokument nahrán) a tento
na
e-mailovou
adresu:
elektronický
dokument
odeslat
e-mail
info@prodej-drazbou.cz, nebo
./ podepsán a naskenován ve formátu pdf , když tento dokument musí být
podepsán zaručeným elektronickým popdpisem s jeho viditelným umístěním
v tomto dokumentu a takto vyhotovený dokument musí být zaslán na
e-mailovou adresu Provozovatele: info@prodej-drazbou.cz
O provedené registraci a aktivaci služeb bude dražitel vyrozuměn Provozovatelem e-mailem
na e -mailovou adresu, kterou dražitel uvedl při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronicky z vyhlášené dražby Systému se současným
prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že není osobou z dražby
vyloučenou. Dražitel obdrží potvrzení o registraci do dražby e-mailem, pokud splnil všechny
své povinnosti dražitele. Do dražby je možné se registrovat pouze do jejího zahájení.
Doporučuje se, aby dražitel provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením
dražby, aby si dražebník (soud) mohl ověřit úhradu dražební jistoty.

i)

Způsob

elektronické dražby:

1. Dražby se

může zúčastnit

jen registrovaný

ověřený

uživatel portálu www.prodei-

drazbou.cz.
1. Dražba bude provedena v dle § 333a o.s . ř a Dražebního řádu systému Prodej dražbou.cz. na www.prodei-drazbou.cz. V sekci ,,Jak dražit " systému Prodejdražbou.cz je podrobně popsán způsob registrace a provedení dražby, včetně
Dražebního řádu a uživatelského dále je zde Manuál dražitele.
Průběh dražby lze sledovat v sekci „ Probíhající dražby" v záložce Podání, kde se
zobrazují podání učiněná dražiteli. Po výzvě „ Potřetí " je možné v záložce Námitky
sledovat i podávání a vypořádání námitek dražitelů.

2.

3. Pokud v posledních pěti minutách před ukončením dražby nikdo z dražitelů neučiní
podání, je dražba ukončena v čase ukončení dražby. Pokud někdo učiní podání
v posledních pěti minutách před ukončením dražby, čas ukončení dražby se
prodlužuje o pět minut. Ve čtvrté minutě před ukončením dražby se objeví v systému
výzva „Poprvé". Po dalších dvou minutách se objeví v systému výzva „Podruhé" se
současným upozorněním, že neučiní-li někdo z dražitelů (účastníků dražby) podání
vyšší než bylo podání učiněné naposled dražitelem (identifikace dražitele jeho
uživatelským jménem), bude mu udělen příklep. Po dalších dvou minutách v čase
ukončení dražby se objeví výzvy „Potřetí". Po této výzvě se po 15 sekundách
v Systému aktivuje záložka Námitky. Každý dražitel registrovaný do dražby má
možnost podávat prostřednictvím Systému po dobu 5-ti minut své námitky proti
udělení příklepu. Pokud dražebník žádnou námitku neuzná, je dražba ukončena
udělením příklepu dražiteli s nejvyšším podáním. Současně je dražitelům Systémem
odeslán e-mail o ukončení dražby a vydražiteli e-mail o udělení příklepu .
4. V případě, že je nějaká podaná námitka dražebníkem přijata, potom pokračuje dražby
s vyvoláním předposledního podání a její ukončení se posouvá o 5 minut od okamžiku
uznání námitky.
6. Usnesení o příklepu se v elektronické
elektronické dražby.

Pou

č

e n í:

podobě zveřejní prostřednictvím

Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné .

V Praze dne 27.

října

2017

ir6 ura

soudní vykonavatel

systému

