EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZE -M STO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek

Dominikánská 8, 301 00 Plze
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová zna ka: 134 EX 02684/19 - 241
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plze , pov ený provedením exekuce na základ usnesení:
Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne
26.03.2019, .j. 49 EXE 830/2019 - 11,
kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek OS Prahy
1 ze dne 06.12.2018, .j. 18 C 58/2018-14, ve v ci oprávn ných: a)
VODÁRNA
PLZE a.s., se sídlem Malostranská p.143 / o.2, Plze - Doudlevce 326 00,
I : 25205625, právní zástupce JUDr. Marek Görges, advokát se sídlem i kova
1737/52, Plze 301 00, b) VODÁRNA PLZE a.s., se sídlem Malostranská p.143 /
o.2, Plze - Doudlevce
326 00, I : 25205625, právní zástupce JUDr. Marek
Görges, advokát se sídlem i kova 1737/52, Plze 301 00,
proti povinnému:
Sofotrade s.r.o., se sídlem Platné ská p. 90 / o. 13, Praha 1 110 00, I :
03530728,
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i
69 816,00 K
s
p íslu enstvím: úrok z prodlení 8,05% ro n
z
ástky 69 816,00 K
od
12.08.2017 do zaplacení, náklady spojené s uplatn ním pohledávky 1 200,00 K ,
náklady p edcházejícího ízení 16 377,50 K , náklady oprávn ného: 5 445,00 K ,
jako i k úhrad náklad exekuce,
vydává toto usnesení o na ízení dra ebního jednání DRA EBNÍ VYHLÁ KU.
I.

Dra ební jednání se koná
dne 01.07.2021

v 11:00 hod.

prost ednictvím elektronického systému dra eb na internetové adrese
www.exdrazby.cz
Ukon ení elektronické dra by: nejd íve dne 01.07.2021 v 12:00 hod.
Dra ba se v ak koná, dokud dra itelé iní podání (§ 329 odst. 2 OS
obdobn ). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okam ikem
ukon ení dra by u in no podání, má se za to, e dra itelé stále iní
podání a okam ik ukon ení dra by se posouvá o p t minut od okam iku
u in ní podání. Budou-li poté
in na dal í podání, postup dle
p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání
p t minut, ani by bylo u in no dal í podání, má se za to, e dra itelé
ji ne iní podání a dra ba kon í.
Podání je bráno za u in né, pouze v p ípad ,
e bylo systémem
elektronických dra eb dra iteli zp tn
potvrzeno
podání se objeví
on-line v seznamu p ijatých podání a takté
je dra iteli potvrzeno
e-mailem.
II.

P edm tem dra by je obchodní podíl o velikosti 100% ve spole nosti:
Centrogará e Slovany s.r.o., se sídlem ástkova 911/56 , 32600 Plze ,
I O: 40525449, zapsaná v OR: Krajský soud v Plzni pod spisovou zna kou:
C 1145

Podmínky prodeje obchodního podílu byly erpány z notá ského zápisu ze
dne 13.07.2015 a 26.08.2015 ze Sbírky listiny. Ve spole nosti existuje
jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena ádná
zvlá tní práva a povinnosti. Ka dý vlastník m e vlastnit více podíl .
Má-li spole nost jediného spole níka, není p evod jeho podílu na jinou
osobu omezen souhlasem valné hromady, ani jakýmkoliv jiným omezením.
Obchodní korporace je v insolven ním
ízení, dne 14.12.2018 bylo
rozhodnuto o prohlá ení konkurzu na majetek dlu níka, ízení je vedené u
Krajského soudu v Plzni, sp.zn. KSPL 52 INS 22079/2016. Aktiva
spole nosti z ú etních výkaz k datu 31.12.2019 byly zji t ny ve vý i
0,- K . Cizí zdroje, tedy závazky spole nosti byly zji t ny ve vý i
27 000,00 K . Dne 18.02.2021 soudnímu exekutorovi byla doru ena nabídka
t etí osoby, e má zájem obchodní podíl nabýt za ástku 100 000,00 K .
III.

Rozhodná cena obchodního podílu je stanovena s ohledem na znalecký
posudek
. 195-10/2021 vypracovaného znaleckým ústavem CENY + ODHADY
ZLÍN, s.r.o. ze dne 20.03.2021 a u in né nabídky t etí osobou ze dne
18.02.2021 ve vý i 100 000,- K (slovy: jedno sto tisíc korun eských).

IV.

Vý e nejni ího podání iní: 33 333,00 K
sta t icet t i korun eských).

V.

V dra b lze prodat i podíl, který je omezen p evoditelný. V takovém
p ípad m e být p íklep ud len jen tomu, kdo p ed dra bou proká e, e
spl uje
po adavky
stanovené
zákonem,
spole enskou
smlouvou
nebo
stanovami pro nabytí podílu (§ 320ab odst. 5 OS ).

VI.

Jako dra itel se m e elektronické dra by ú astnit pouze osoba, která
- je Registrovaným dra itelem pro dra by probíhající na portálu
www.exdrazby.cz,
- proká e svou toto nost,
- k této dra b
se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a na ú et
soudního exekutora a
- proká e,
e spl uje po adavky stanovené spole enskou smlouvou pro
nabytí podílu.
Registrovaným dra itelem se stane ka dá osoba (fyzická i právnická),
která se jako dra itel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu
zm nou ji d íve provedené základní registrace na Registraci dra itele
v sekci
M j ú et , nebo se rovnou jako dra itel registruje v sekci
Registrace .
Registrovaný dra itel proká e svou toto nost
Dokladem o prokázání
toto nosti registrovaného dra itele pro dra by probíhající na portálu
www.exdrazby.cz
(dále jen
Doklad o prokázání toto nosti ), jeho
formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci M j ú et nebo v
informa ním banneru detailu této dra by na portálu www.exdrazby.cz
umíst ného v sekci Moje dra by poté, co se k této dra b p ihlásí
kliknutím na tla ítko P ihlásit se k dra b .
Podpis Registrovaného dra itele na Dokladu o prokázání toto nosti musí
být ú edn
ov en nebo musí být doklad o prokázání toto nosti v
elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V
p ípad právnické osoby, obce, vy ího územn samosprávného celku nebo
státu musí být Doklad o prokázání toto nosti podepsán osobou uvedenou v
ustanovení § 21, 21a a 21b OS , její
oprávn ní musí být prokázáno
listinou, je musí být ú edn ov ena, nebo jejich zástupcem, jeho plná
moc musí být ú edn
ov ena.
ádn
vypln ný a podepsaný Doklad o
prokázání toto nosti a listiny prokazující oprávn ní jej podepsat, musí
být doru eny soudnímu exekutorovi n kterým z ní e uvedených zp sob a v
p ípad ,
e p vodn
písemné dokumenty budou doru ovány elektronicky,

(slovy: t icet t i tisíc t i

musí být p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze
dokument . Doklad o prokázání toto nosti nesmí být ode dne jeho vypln ní
Registrovaným dra itelem ke dni konání této dra by star í esti m síc .
Doklad o prokázání toto nosti s listiny prokazujícími oprávn ní jej
podepsat, doru í Registrovaný u ivatel soudnímu exekutorovi n kterým z
t chto zp sob :
a) Ulo ením na portálu www.exdrazby.cz v sekci M j ú et .
b) Zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu
na adresu
elektronické podatelny exekutorského ú adu info@exekutors.cz nebo do
datové schránky soudního exekutora
ID: pvwg8xd
c) Zasláním v písemné form dr itelem po tovní licence.
d) Osobn
v sídle soudního exekutora Mgr. Ing. Ji ího Pro ka,
Exekutorský ú ad Plze -m sto, Dominikánská 8, Plze . V tomto p ípad
není nutné ú ední ov ení podpisu na Dokladu o ov ení toto nosti, za
p edpokladu,
e Registrovaný dra itel podepí e Doklad o ov ení
toto nosti p ed soudním exekutorem a proká e se mu platným ú edním
pr kazem.
VII.

Soudní exekutor upozor uje oprávn ného a ty, kdo do ízení p istoupili
jako dal í oprávn ní,
e se p i rozvrhu podstaty se mohou domáhat
uspokojení svých vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zaji t ných
zadr ovacím právem, nebo zástavním právem nebo zaji ovacím p evodem
práva k p edm tu dra by, pouze v p ípad , e p ihlásili své pohledávky
nejpozd ji do doby zahájení dra by a ve své p ihlá ce, kdy v p ihlá ce
bude uvedena vý e pohledávky a jejího p íslu enství a budou-li zárove
p ipojeny listiny, která pravost a vý i p ihla ované pohledávky
prokazují.
K p ihlá kám,
které
neobsahují
stanovení
vý e
nebo
p íslu enství p ihla ované pohledávky se nep ihlí í.

VIII. Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo dosud p ihlásil jiné vymahatelné
pohledávky nebo pohledávky zaji t né zástavním právem, ne pro které byl
na ízen výkon rozhodnutí, aby p ihlá ku doplnil o p esné vy íslení vý e
pohledávky a jejího p íslu enství ke dni konání dra by a prokázal je
p íslu nými listinami. K p ihlá kám, které nebudou
ádn
dopln ny,
soudní exekutor nep ihlí í. (§ 336f OS , ve zn ní ú inném p ed novelou
. 334/2012 Sb.)
IX.

Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo má právo, které nep ipou tí dra bu,
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozd ji p ed zahájením dra ebního jednání. Soudní
exekutor upozor uje, e jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce
p ihlí eno.

X.

Soudní exekutor upozor uje, e zú astní-li se dra by jiný spole ník a
u iní-li s jiným dra iteli stejné nejvy í podání, ud lí se mu p íklep.
Hodlá-li n kdo uplatnit p i dra b
toto právo, musí je prokázat
nejpozd ji p ed zahájením dra ebního jednání.

XI.

Dra iteli, který u iní nejvy í podání, ud lí soudní exekutor p íklep.
Ud lení p íklepu bude vydra iteli osv d ena zvlá tní listinou doru enou
k jeho rukám.

XII.

Nejvy í podání musí dra itel zaplatit bezhotovostní platbou na ú et
soudního exekutora do 10 (deseti) dn od ud lení p íklepu, tedy od data
konání dra by. Nejvy í podání nech
dra itel zaplatí na ú et
2129000/5800, a to pod v.s. 2019268455. Zaplatí-li vydra itel nejvy í
podání ádn a v as, p ejde na vydra itele vlastnické právo k p edm tu
dra by s právními ú inky ke dni ud lení p íklepu. O této skute nosti

vystaví dra iteli soudní exekutor potvrzení. P echodem vlastnictví
zanikají v echna práva váznoucí na p edm tu dra by. Nedoplatí-li
vydra itel nejvy í podání ve stanovené lh t , nese náklady zma ené
dra by, a to v mj. i v rozsahu rozdílu výt ku pozd j í dra by a
nejvy ího podání u in né ve zma ené dra b . Na tyto nároky se
zapo ítává v p ípad
zma ení dra by slo ená jistota (§ 336m OS
obdobn ).
XIII. Povinný a osoby uvedené v § 328b odst. 4 OS
Pou ení:

nesmí dra it.

Proti tomuto usnesení není mo no podat odvolání (§328
odst. 3 OS ).
Spole nost bez zbyte ného odkladu informuje spole níky,
e jí byla doru ena dra ební vyhlá ka a
e tato
dra ební vyhlá ka je k nahlédnutí v sídle spole nosti.

Soudní exekutor tímto ádá orgán obce, v jeho obvodu bude dra ba konána a v
jeho obvodu má povinný bydli t (sídlo), aby vyhlá ku nebo její podstatný
obsah uve ejnil zp sobem v míst obvyklým.

V Plzni, dne 24.05.2021

Za správnost: Mgr. Lucie Kohoutová,
z pov ení soudního exekutora

Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
Soudní exekutor

