T E S T
Č.j. E 0001/22-2020
U S N E S E N Í - TEST DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl samosoudkyní ve věci výkonu rozhodnutí
Oprávněný: Dr. Jiří Bureš, nar. XX.YY.ZZZZ
Bytem xxxxxxx
Proti povinnému: Jan Novák, nar. 1.1.1990
Bytem xxxxx
prodejem movitých věcí pro částku 50.000,- Kč o vydání dražební vyhlášky
takto:
I. Soud nařizuje d r a ž e b n í j e d n á n í, při kterém bude elektronicky uskutečněna
dražba osobního vozidla zn. FORD FOCUS, RZ 1X0 1234, barvy stříbrná metalíza
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prodej-dražbou.cz, který je provozován
na www.prodej-drazbou.cz (dále jen „systém Prodej-dražbou.cz“). V Sekci Registrace systému
Prodej-dražbou.cz vyplní zájemce o účast v dražbě jako dražitel své identifikační údaje a je mu
vygenerován Registrační formulář. Dražitel tento Registrační formulář vytiskne, doplní datum a
místo podpisu. Takto vyhotovený Registrační formulář musí být žadatelem:
- podepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manželů musí být ověřeny oba podpisy a v
listinné podobě zaslán poštou na adresu BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10,
provozovatele systému Prodej-dražbou.cz (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 podob a tento elektronický dokument odeslat emailem
Provozovateli na info@prodej-drazbou.cz
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným
elektronickým podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto
dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument musí být zaslán na emailovou adresu
provozovatele: info@prodej-drazbou.cz.
O provedené registraci a aktivaci služeb bude dražitel vyrozuměn Provozovatelem emailem na
emailovou adresu, kterou dražitel uvedl při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronicky z vyhlášené dražby systému Prodej-dražbou.cz se
současným čestným prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že není
osobou z dražby vyloučenou. Dražitel obdrží potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud
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splnil všechny své povinnosti dražitele, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu. Do
dražby je možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby dražitel provedl svoji
registraci s dostatečným předstihem před zahájením dražby, aby dražebník si mohl ověřit zejména
úhradu dražební jistoty.
Povinný a oprávněný obdrží od dražebníka spolu s dražební vyhláškou i přístupové údaje, tj.
uživatelské jméno a heslo, pomocí kterých po přihlášení se do systému Prodej-dražbou.cz uplatní
povinný a oprávněný své právo podávat námitky proti udělení příklepu.
Elektronická dražba bude provedena dle § 330a OSŘ a Dražebního řádu systému Prodejdražbou.cz na www.prodej-drazbou.cz. V sekci Jak dražit systému Prodej-dražbou.cz je podrobně
popsán způsob registrace a provedení dražby, včetně Dražebního řádu a uživatelského Manuálu
dražitele.
Dražba se bude konat v systému Prodej-dražbou.cz na www.prodej-drazbou.cz, číslo dražby (ID)
je ___________. Kompletní informace o dražbě jsou k dispozici v systému Prodej-dražbou.cz v
sekci Vyhlášené dražby. 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, povinného či oprávněného.
Dražba bude zahájena dne 6.8.2020 v 10:30 hod. na www.prodej-drazbou.cz. Dražba bude
ukončena dne 6.8.2020 v 11:00 hod.
Pokud v posledních pěti minutách před ukončením dražby nikdo z dražitelů neučiní podání, je
dražba ukončena v čase ukončení dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních pěti
minutách před ukončením dražby, čas ukončení dražby se prodlužuje o pět minut. Po výzvě
Potřetí se po 15 sekundách v systému Prodej-dražbou.cz aktivuje záložka Námitky. Každý
dražitel, povinný či oprávněný registrovaný do dražby má možnost podávat prostřednictvím
systému Prodej-dražbou.cz po dobu 5 minut své námitky proti udělení příklepu. Pokud dražebník
žádnou námitku neuzná, je dražba ukončena udělením příklepu dražiteli s nejvyšším podáním. V
případě, že je nějaká podaná námitka dražebníkem přijata, potom pokračuje dražba s vyvoláním
předposledního podání a její ukončení se posouvá o 5 minut od okamžiku uznání námitky.
e) způsob a dobu, do které je vydražitel povinen zaplatit nejvyšší podání; (lhůta pro zaplacení
nebo doplacení nejvyššího podání nesmí být delší než 10 dnů od udělení příklepu)
……………………………………………………..
f) informaci o tom, kdy a kde po doplacení nejvyššího podání lze vydražené věci převzít
……………………………………………………..
g) termín přihlášení pohledávek
……………………………………………………..
h) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo
prokázáno

Dražitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu dražby jeho doložením
listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájením dražby. Jinak je nelze v dražbě
uplatnit. Rozhodnutí, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrží dražitel emailem nejpozději do
5 dnů před zahájením dražby.
Usnesení o udělení příklepu bude uveřejněno v systému Prodej-dražbou.cz v dokumentech
dražby (ID) č. __________, která bude po jejím ukončení přístupná v Archivu systému Prodejdražbou.cz.
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II. Předmětem dražby je motorové vozidlo zn. FORD FOCUS, RZ 1X0 1234, barvy stříbrná
metalíza, rok výroby 2005
III. Výsledná cena uvedeného vozidla je 45.000,- Kč.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 15.000,- Kč. Minimální výše příhozu se stanoví částkou
1000,- Kč.

Poučení:
Samosoudce:

