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Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
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Spisová značka: 134 EX 04467/14 - 619
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne
17.3.2014, č.j. 54 EXE 710/2014,
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečný platební
rozkaz Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24.9.2013, č.j. 61 Cm
126/2013-9, ve věci oprávněného: ABC Data s.r.o., se sídlem Zličín Business
Centre, Na Radosti 399, Praha 5 - Zličín - Zličín
155 00, IČ: 25688987,
právní zástupce Mgr. Michal Šebánek, advokát se sídlem Spálená čp.95 / čo.25,
Praha - Praha 1 110 00, proti povinnému: Ing. Pavel Grunzner, bytem Glennova
čo. 9 / čp. 2707, Ústí nad Labem - Severní Terasa 400 11, IČ: 62192876, nar.
01.12.1971,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši
42 928,00 Kč s
příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 42 928,00 Kč od 12.4.2013 do
zaplacení, odměna ze směnečného peníze 143,00 Kč, náklady předcházejícího
řízení 11 769,50 Kč, náklady oprávněného: 4 138,20 Kč, jakož i k úhradě
nákladů exekuce,
vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU.
I.

Dražební jednání se koná
dne 27.06.2017 v 11:30 hod.
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.06.2017 v 13:30 hod. Dražba se
však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád), 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.

II.

Předmětem dražby je obchodní podíl o velikosti 4/48 ve společnosti range
& Green Solutions, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00, Plzeň, IČ

27112659, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka č. 23347.
Společník může převést svůj obchodní podíl na jiného společníka nebo
jinou osobu se souhlasem valné hromady.
III.

Rozhodná cena obchodního podílu je stanovena dle znaleckého posudku č.
372-89/2016 ze dne 15.12.2016 vypracovaného ustanoveným znalcem APELEN
Valuation s.r.o., IČ: 24817953, Nad Okrouhlíkem 2372/14, 180 00 Praha,
znalec z oboru ekonomika ve výši 148.000,Kč (slovy, jedno sto
čtyřicet osm tisíc korun českých)

IV.

Výše nejnižšího podání ve výši jedné třetiny výsledné ceny
49.333,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta třicet tři
českých).

V.

V dražbě lze prodat i podíl, který je omezeně převoditelný. V takovém
případě může být příklep udělen jen tomu, kdo před dražbou prokáže, že
splňuje
požadavky
stanovené
zákonem,
společenskou
smlouvou
nebo
stanovami pro nabytí podílu (§ 320ab odst. 5 OSŘ).

VI.

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 a na účet
soudního exekutora a prokáže, že splňuje požadavky stanovené
společenskou smlouvou pro nabytí podílu, neboť podle čl. IX.
společenské smlouvy společnosti jsou obchodní podíly společnosti
převoditelné za následujících podmínek:
a) společník může převést svůj obchodní podíl na jiného společníka
nebo jinou osobu se souhlasem valné hromady.

činí:
korun

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 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 šesti měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej
podepsat, doručí Registrovaný uživatel 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 info@exekutors.cz nebo do
datové schránky soudního exekutora – ID: pvwg8xd
c) Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence.
d) Osobně v sídle soudního exekutora Mgr.Ing. Jiřího Proška, Exekutorský
úřad
Plzeň-město, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň. 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.
IX.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu,
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní
exekutor upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce
přihlíženo.

X.

Soudní exekutor upozorňuje, že zúčastní-li se dražby jiný společník a
učiní-li s jiným dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě toto právo, musí je prokázat
nejpozději před zahájením dražebního jednání.

XI.

Dražiteli, který učiní nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanovením
cenových předpisů.

XII.

Nejvyšší podání musí dražitel zaplatit bezhotovostní platbou na účet
soudního exekutora do 15 (patnácti) dnů od udělení příklepu, tedy od
data konání dražby. Nejvyšší podání nechť dražitel zaplatí na účet
2129000/5800, a to pod v.s. 7585150055. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší
podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k předmětu
dražby s právními účinky ke dni udělení příklepu. O této skutečnosti
vystaví dražiteli soudní exekutor potvrzení. Přechodem vlastnictví
zanikají všechna práva váznoucí na předmětu dražby. Nedoplatí-li
vydražitel nejvyšší podání ve stanovené lhůtě, nese náklady zmařené
dražby, a to v mj. i v rozsahu rozdílu výtěžku pozdější dražby a
nejvyššího podání učiněné ve zmařené dražbě. Na tyto nároky se
započítává v případě zmaření dražby složená jistota (§ 336m OSŘ
obdobně).

XIII. Povinný a osoby uvedené v § 336h odst. 4 OSŘ nesmí dražit.
Poučení:

U p o z o r n ě n í:

Proti tomuto usnesení není možno podat odvolání (§328b
odst. 3 OSŘ).

Soudní exekutor tímto žádá orgán obce, v jehož obvodu
bude dražba konána a v jehož obvodu má povinný
bydliště, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

V Plzni dne 10.4.2017
Mgr. Ing. Jiří Prošek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Spáčilová
z pověření soudního exekutora
Mgr. Ing. Jiřího Proška

