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 05649/19-197

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 pov ení: Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne
17.06.2019, .j. 65 EXE 1771/2019-14, , kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Sm ne ný platební rozkaz M stského soudu v Praze ze dne 28.03.2019, . j. 30 Cm 31/2019-17, ve v ci
oprávn ného:
eskoslovenská obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická p.333 / o.150, Praha Praha 5 150 00, I : 00001350, právní zástupce JUDr. Martin Bjalon ik, advokát se sídlem Václavské
nám stí p.846 / o.1, Praha - Nové M sto 110 00 proti povinnému: LIVIABUS s.r.o., se sídlem
Bavorská p.856 / o.14, Praha - Stod lky 155 00, I : 02682931, k uspokojení pohledávky oprávn ného
ve vý i 1 454 172,47 K s p íslu enstvím: úrok 6,00 % ro n z ástky 1 454 172,47 K od 19.12.2018 do
zaplacení, odm na ze sm ne ného peníze 4 847,00 K , náklady p edcházejícího ízení 116 813,50 K , pro
náklady oprávn ného, které k 23.03.2020 iní celkem 17 835,40 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
r o z h o d l podle § 167 odst. 1 o.s. . t a k t o :
I. Dra ba movitých v cí, která byla na ízena usnesením .j. 134 EX 05649/19-192 ze dne 6.3.2020 na termín
10.4.2020 v 08:15 hodin na adrese Jeremiá ova 2631/16c, 155 00 Praha se odro uje na
den 23.4.2020 v 11:00 hod.
Dra ba se koná prost ednictvím elektronického systému dra eb na adrese:
www.exdrazby.cz
kontakt na vykonavatele: +420 724 057 637
Zahájení elektronické dra by: dne 23.4.2020 v 11:00 hod (od tohoto okam iku mohou dra itelé init
podání).
Ukon ení elektronické dra by: nejd íve dne 23.4.2020 v 11:30 hod. Dra ba se v ak se koná, dokud dra itelé
iní podání (§ 329 odst. 2 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, v platném zn ní (dále jen o.s. . )) 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 online v seznamu p ijatých podání a takté je dra iteli potvrzeno e-mailem.
II. Výrok II. se m ní tak, e prohlídka movitých v cí se nekoná.
III. 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 (jméno, p íjmení, bydli t , rodné
íslo, a nebylo-li p id leno, datum narození), k této dra b se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a pokud
je vy adováno zaplacení jistoty (výrok IV. této dra ební vyhlá ky) zaplatí dra ební jistotu ve vý i stanovené
touto dra ební vyhlá kou ve výroku IV na ú et soudního exekutora.

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 (jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu, rodné íslo, a
nebylo-li p id leno, datum narození) 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 ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., 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, 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 podatelna@exekutorskyurad.net nebo do datové schránky soudního exekutora ID: 94dniqp
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 13/8, 301 00 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.
IV. Výrok VI. se dopl uje takto:
U inilo-li více dra itel stejné nejvy í podání, ud lí soud p íklep nejprve tomu dra iteli, kterému sv d í
p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup . Není-li p íklep takto ud len, ud lí jej dra iteli, který podání
u inil jako první. Ustanovení § 329 odst. 3 o.s. ., se nepou ije.
V. Výrok X. se m ní tak, e nov zní:
Vydra itel je povinen nejvy í podání za vydra ené v ci zaplatit nejpozd ji do 4 kalendá ních dn od
ud lení p íklepu, jinak exekutor na ídí op tovnou dra bu. Po doplacení nejvy ího podání m e vydra itel
vydra ené v ci p evzít v den doplacení nejvy ího podání, p ípadn v následujících dnech (v dy v ak po
p edchozí telefonické domluv na tel. +420724057637, vykonavatel Ond ej Malý), a to na míst :
Jeremiá ova 2631/16c, 155 00 Praha (vydra itel vy ká na p íchod vykonavatele), nejpozd ji v ak do
29.4.2020.
Nejvy í podání lze zaplatit v hotovosti do pokladny soudního exekutora v ú edních hodinách, které jsou
uvedeny na stránkách www.exekutors.cz,
nebo na ú et exekutora, . ú tu 2129000/5800, vedený u J&T Banka a.s., variabilní symbol 5649190055,
specifický symbol u vydra itele, který je fyzickou osobou rodné íslo a vydra itele, který je právnickou
osobou I . Zaplatí-li vydra itel nejvy í podání ádn a v as, p ejde na vydra itele vlastnické právo k
vydra ené v ci, a to s právními ú inky k okam iku ud lení p íklepu. P echodem vlastnictví zanikají zástavní
a zadr ovací práva a dal í závady váznoucí na v ci.
VI. V ostatním z stávají výroky dra ební vyhlá ky .j. 134 EX 05649/19-192 ze dne 6.3.2020 nezm n ny.

Od

vodn ní:

Soudní exekutor na ídil dra bu movitých v ci povinného usnesením .j. 134 EX 05649/19-192 ze dne
6.3.2020.
S ohledem na na ízení vlády R ohledn omezení volného pohybu osob odro il soudní exekutor dra ební
jednání na jiný termín a p istoupil k provedení dra by elektronické.
Pou ení: Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§202 odst. 1 o.s. .)
V Plzni, dne 23.3.2020

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

