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195 ED 1/2023-O-4

Soudní  exekutor  Mgr. Tomáš Voborník,  Exekutorský úřad  Pardubice se sídlem 9.května
215,  Moravany v rámci  další  činnosti  exekutora  podle  §76  odst.  2  z.č.  120/201  Sb.z.  v platném
znění /dále jen „exekuční řád“ příp. „e. ř.“  na základě Smlouvy o další činnosti soudního exekutora
– smlouvy o provedení dobrovolné dražby  uzavřené dne 9.2.2023 mezi 

navrhovatelem:

dlužníka/dlužnice

Ing.  Martin  Fořt,  Chrudim,  Palackého  653,  PSČ  53701,
insolvenčním  správcem  zapsaným  do  seznamu  insolvenčních  správců
Ministerstva spravedlnosti ČR

Nataša Gáborová,  r.č.   945331/4772,  Kroměříž,  Riegrovo náměstí
163/7, PSČ 67 01

a dražebníkem: Mgr.  Tomášem  Voborníkem,  soudním  exekutorem,  Exekutorský  úřad
Pardubice, se sídlem 9. května 215, 53372 Moravany

za účelem zpeněžení  majetku v insolvenčním řízení  zn.   KSBR 52 INS 6972 /  2022 vedeném
u Krajského soudu v Brně   dle §76 odst. 2 e. ř.  a podle ust. § 52 odst. 1 e. ř., § 69 e. ř. a  § 330a
zákona č. 99/1963 Sb. z., /občanského soudního řádu, dále jen "o.s.ř."/ r o z h o d l
t a k t o:

Soudní exekutor vydává tuto 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:

I. Nařizuje se elektronická dražba movitých věcí, která se koná dne 

17.4.2023 od  08:00: 00 hod. 

prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

www.e-drazby.cz

Podrobnosti  o  dražených  movitých  věcech  lze  nalézt  na  adrese:  www.exek.org v části
označené jako „DRAŽBY - MOVITÉ“. Informace z této DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY jsou také povinně
zveřejněny  způsobem  umožňujícím  dálkový  elektronický  přístup  na  Portálu  dražeb
Exekutorské_komory České republiky, na adrese: www.portaldrazeb.cz.

II. Předmětem dražby je  : 
 osobní automobil BMW 530 D 560 L NC71 32, rz 2BD4006, 
VIN WBANC71020B648977

Popis předmětu dražby: 
 Osobní automobil BMW 530 D 560 L NC71 32, kategorie M1, rok výroby 2004,
EURO  4,  motor  typ  306D2,  výkon  160kW,  objem  motoru  2993  cm3,  palivo  nafta
motorová,  automatická  převodovka,  poháněná  zadní  náprava,  šedá  barva,  přípojné
zařízení třída A50-X, Vestfalia typ 303178;
 Poprvé  uvedeno  do  provozu  v r.  2004   ve  Francii  pod  RZ  BC-014-TW  dne
1.7.2004,  registrováno  pod  č.  TP  2010FP12961,  vozidlo  poprvé  registrováno  v ČR
12.2.2019, v ČR první majitel;
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Dražební vyhláška - pokračování

 Stav tachometru 202163 km, k dispozici přehled servisní historie vozidla za celou
dobu od uvedení do provozu včetně záznamů o proběhu ujetých km,  duplikát TP a
osvědčení o registraci vozidla, klíč od vozidla.
 Drobná  poškození  karoserie  vozidla  na  předním  nárazníku  masce  a  kapotě
vozidla,  dále  na  levých  a  pravých  zadních  dveřích  vozidla,  levé  straně  zadního
nárazníku, pravém prahu (zadní část), a na spodní části zadního nárazníku. 
 Interiér kůže. 
 Vizuální stav vozidla odpovídá stáří vozidla.
 Vozidlo má prošlou TP a emise.
 Vozidlo je přibližně 2 roky odstaveno z provozu.  

III. Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo.

IV. Možnost prohlídky předmětu dražby:     
Zájemci  o účast  v dražbě se mohou před zahájením dražby seznámit  se stavem předmětu
dražby u uschovatele vozidla na adrese   RENOCAR a.s. Řípská 5, 627 00 Brno-Slatina a to
dne 7.3.2023 v době od 9,00 hodin do 11,00 hodin. Kontaktní osobou je pan Karel Smejkal. O
způsobu a rozsahu zpřístupnění předmětu dražby za účelem prohlídky rozhoduje uschovatel
(RENOCAR a.s.) na místě samém.  

V. Výše nejnižšího podání činí 45.000 Kč a nejnižší příhoz činí 1.000,-Kč.

VI.  Jistota není požadována.

VII. Zahájení elektronické dražby   je stanoveno na den 17.4.2023   v     08:00:00 hodin  . Od tohoto
okamžiku  mohou  dražitelé  činit  podání.  Ukončení  elektronické  dražby je  stanoveno  na  den
17.4.2023   v 08:30:00 hod  .

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání. 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 odsouvá 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.  Dražitelé  jsou
vázáni svými podáními, dokud soudní exekutor neudělí příklep. 

VIII. Jako  dražitel  se  může  elektronické  dražby  účastnit  pouze  osoba,  která  je  registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.e-drazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě
se na portálu www.e-drazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši
stanovené tímto usnesením ve výroku VI. 

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.e-drazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na
záložce  „Základní  údaje“  v  sekci  „Váš  profil“,  nebo  se  rovnou  jako  dražitel  registruje  v sekci
„REGISTROVAT“. 

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost dokladem o „autentizaci (prokázaní totožnosti)“
dražitele  pro  dražby  probíhající  na  portálu  www.e-drazby.cz  (dále  jen  „Doklad  o  prokázání
totožnosti“),  jehož  formulář  je  umístěn  na  portálu  www.e-drazby.cz  v sekci  „Formuláře  a  vzory“.
Právnická osoba dokládá svou totožnost rovněž úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku,
který  není  starší  šesti  měsíců.  Územně  samosprávné  celky  jsou  povinny  dokládat  rozhodnutí
zastupitelstva o účasti v dražbě v zastoupení jejich zástupcem.
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Podpis registrovaného dražitele na dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V
případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí byt doklad o
prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí byt
prokázáno listinou, jež musí byt úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí byt
úředně ověřena. V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný doklad o
prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedený do elektronické podoby
formou  autorizované  konverze  dokumentů.  Autorizovanou konverzi  dokumentů  je  možno provést
prostřednictvím kontaktních míst CzechPoint. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho
vyplnění registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší jednoho roku. 

Doklad  o  prokázání  totožnosti  s  listinami  prokazujícími  oprávnění  jej  podepsat,  doručí
registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu www.e-drazby.cz na záložce „Soubory autentizace“ v sekci „Váš profil“;
b)  zaslaným  prostřednictvím  veřejné  datové  sítě,  a  to  buď  na  adresu  elektronické  podatelny

exekutorského  úřadu  podatelna@exek.cz  a  nebo  do  datové  schránky  soudního  exekutora  –  ID:
tb3negn

c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence;
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese 9. května 215, 533 72 Moravany, a to v úředních

hodinách.

IX. Soudní exekutor   v y z ý v á   každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil
u podepsaného soudního exekutora, a aby takové uplatnění práva   p r o k á z a l     n e j p o z d ě j i
před zahájením elektronické dražby jinak k jeho právu nebude přihlíženo 

X. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který v dražbě učinil nejvyšší podání a to po uplynutí
lhůty  dle  bodu  XV.  této  dražební  vyhlášky  usnesením,  které  se  vyvěšuje  na  Úřední  desku
Exekutorského úřadu Pardubice.  Na částku nejvyšší podání se započítává složená dražební jistota.
Dražitelům, kterým nebyl příklep udělen se po uplynutí lhůty dle bodi XV. vrací složená dražební
jistota. 

XI.  Vydražitel  je  povinen  doplatit  nejvyšší  podání  do  10-ti  dnů  od  udělení  příklepu
bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet č. 211 070 2643 / 2700  UniCredit Bank
a.s. s     variabilním symbolem platby IČ nebo rč vydražitele  .    Pokud nebude v dané lhůtě nejvyšší
podání doplaceno, nastávají účinky dle §329 odst. 3 o.s.ř. poslední věta.  

XII. Vydražitel je oprávněn převzít předmět dražby nejdříve 5. pracovní den následující po dni
doplacení nejvyššího podání na adrese  RENOCAR a.s. Řípská 5, 627 00 Brno-Slatina a to po
předchozí dohodě s     dražebníkem   na konkrétním termínu převzetí vydraženého předmětu dražby. 

 

XIII. Soudní exekutor upozorňuje, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o dobrovolnou dražbu
nařízenou  pro  zpeněžení  majetku  dlužníka  tvořícího  součást  sepsané  majetkové  podstaty
v insolvenčním řízení, nemohou se věřitelé úpadce domáhat uspokojení vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek zajištěných zástavním právem na základě jejich přihlášky do dražby;  k takovým
přihláškám  se  nepřihlíží.  Výtěžek  z dražby  bude  předán  insolvenčnímu  správci  a  věřitelé  budou
z výtěžku dražby uspokojení způsobem a postupem platným pro insolvenční řízení..

XIV. Soudní  exekutor  upozorňuje  osoby,  které  mají  k předmětu  dražby  předkupní  právo  nebo
výhradu zpětné koupě,  že  ho mohou uplatnit  jen  v  dražbě  jako dražitelé  a  že  udělením příklepu
předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají. Předkupní právo nebo právo zpětné koupě je
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třeba uplatnit u podepsaného soudního exekutora nejpozději před zahájením dražby (tak, aby
bylo možno před zahájením dražby posoudit oprávněnnost vzneseného nároku na předkupní
právo k předmětu dražby a rozhodnout o něm. Podání k tomu směřující musí obsahovat náležitosti
podle § 42 o.s.ř. Rozhodnutí o tom, zda je předkupní právo či právo zpětné koupě prokázáno nebo
není prokázáno, se zveřejní před zahájením elektronické dražby www.exek.org v části označené jako
„DRAŽBY - MOVITÉ“ u dané nařízené elektronické dražby v záložce „DOKUMENTY“, přičemž se
zde neuvádějí  údaje  umožňující  identifikaci  osoby,  o  jejímž předkupním právu či  o  právu zpětné
koupě bylo rozhodnuto.

XV. Vyjma dražitelů s prokázaným předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě (dále jen
dražitelé s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě), jejichž předkupní právo nebo právo
zpětné  koupě  bylo  prokázáno do  zahájení  prvního  dražebního jednání,  nemohou dražitelé  činit  v
elektronické dražbě stejná podání. Další podání musí být vždy vyšší, než předchozí učiněné podání.
Nejnižší možný příhoz se určuje pod bodem V. výroku této Dražební vyhlášky. 

U  elektronického  systému  dražeb  se  předpokládá,  že  dokáže  přesně  rozlišit  časovou  následnost
příhozů a pozdější příhoz ve stejné výši dražitele bez předkupního práva nepřipustí. 

Učiní-li stejné podání dražitelé s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě a dražba již nebude
pokračovat dalším příhozem, bude příklep udělen tomu, kdo z vydražitelů s předkupním právem nebo
výhradou zpětné koupě učinil podání či dorovnal podání jako první. 

Dorovná-li  dražitel  s  předkupním  právem  nebo  výhradou  zpětné  koupě  podání  dražitele  bez
předkupního práva (a dražba již nebude pokračovat dalším příhozem), je příklep udělen dražiteli s
předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě.

XVI. Po  skončení  dražby  bude  v  systému  elektronických  dražeb  na  portálu  www.e-drazby.cz
v záznamu  o  provedení  dražby  označena  osoba,  která  učinila  nejvyšší  podání  a  výše  nejvyššího
podání. 

Od  okamžiku  zveřejnění  osoby  s  nejvyšším  podáním  a  výše  nejvyššího  podání  běží
účastníkům dražby lhůta pro námitky proti  udělení  příklepu v délce 1 hodiny.  Námitky je možné
soudnímu  exekutorovi  doručit  v  některé  z  forem  předepsaných  touto  vyhláškou  pro  Doklad  o
prokázání totožnosti (viz výrok VIII. tohoto usnesení) nebo prostřednictvím systému www.e-drazby.cz
na detailu dražby. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne o nich soudní
exekutor  usnesením,  které  zveřejní  v  systému elektronické dražby na portálu  www.e-drazby.cz.  V
případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; tato výše
tohoto podání bude obsažena v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s
určením, odkdy a dokdy je možné činit další podání. Pravidlo stanovené ve druhém odstavci výroku
VIII.  tohoto  usnesení  tím  není  nikterak  dotčeno.  Proti  usnesení  o  rozhodnutí  o  námitkách  není
odvolání přípustné. Pokud námitky nebudou shledány důvodnými, soudní exekutor udělí příklep (§
336j odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).

Jako  dražitel  nesmí  vystupovat  soudci,  zaměstnanci  soudů,  soudní  exekutor  a
zaměstnanci  soudního exekutora,  povinný,  manžel  povinného,  vydražitel  uvedený v §
336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis (§ 336h odst. 4 o.s.ř.).
Jako dražitel dále nemůže vystupovat  dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří
koncern (§295 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb.z.), vedoucí zaměstnanci dlužníka, podle § 33
odst.  3 a § 73 odst.  3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v
posledních  3  letech  před  zahájením  insolvenčního  řízení  nebo  po  jeho  zahájení
rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho
jinou  majetkovou činnost,  společník  dlužníka,  je-li  jím  jiná  obchodní  společnost  než
akciová,  akcionáři  dlužníka,  který  je  akciovou  společností,  pokud  jim  patří  akcie
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odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokurista dlužníka, (§295 odst. 2 z.č.
182/2006 Sb.z.), leda že jim k tomu udělil souhlas insolvenční soud. 
Jako dražitel nemůže vystupovat  člen a náhradník věřitelského výboru v insolvenčním
řízení vedeném s dlužníkem, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku
z majetkové podstaty, osoby tvořící s členy a náhradníky věřitelského výboru koncern a
osoby členům a náhradníkům věřitelského výboru blízké
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc
byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo
stát  draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.ř.,  které své oprávnění  musí prokázat
listinou,  jež  byla  úředně  ověřena,  nebo  jejich  zástupce,  jehož  plná  moc  byla  úředně
ověřena  (§  336h  odst.  3  o.s.ř.).  Totožnost  fyzické  osoby  bude  prokázána  občanským
průkazem nebo cestovním pasem,  existence  právnických osob výpisem z  obchodního
rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní subjektivitu
právnické osoby.
Nezaplatí-li  vydražitel  nejvyšší  podaní  ani  v  dodatečné  lhůtě  určené  soudním
exekutorem, která nesmí být delší než jeden měsíc (§ 336m odst. 2 o.s.ř.), usnesení o
příklepu se marným uplynutím této lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební
jednaní.

Vydražitel, který nezaplatí  ani v dodatečně určené lhůtě nejvyšší podání,  je z účasti  v
další  dražbě  vyloučen  (§  336h  odst.  4  o.s.ř.),  a  je  povinen  nahradit  náklady,  které
soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním,
škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním
jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání (§ 336n odst. 1 o.s.ř.).
Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem.

Nepostačuje-li  k  úhradě  dluhů  složená  jistota,  podá  soudní  exekutor  k vymožení
potřebných částek návrh na nařízení výkonu rozhodnutí  nebo exekuce proti  takovému
vydražiteli.

Soudní  exekutor  vyvěsí  v  den  jejího  vydání  dražební  vyhlášku  na  úřední  desce.  V
odůvodněných případech může soudní exekutor dražební vyhlášku nebo její  podstatný
obsah uveřejnit v celostátním nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem.

Soudní exekutor žádá obecní úřad a katastrální úřad, v jehož obvodu se nachází dražené
nemovité věci,  aby tuto dražební  vyhlášku nebo její  podstatný obsah uveřejnil  na své
úřední desce

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být
vyhotovovány  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb.  K písemné  žádosti
účastníka  řízení,  kterému  byly  listinné  stejnopisy  vyhotovené  za  součinnosti
provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovenou v elektronické podobě,
popř.  ji  předá  účastníkovi  řízení  nebo  jeho  zástupci  na  technickém nosiči  dat,  který
účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu exekutorovi.

V Moravanech 14.3.2023

Doručování: 
Z1 (ISDS:) navrhovatel,  osoby kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo, 
Vyvěšení:  Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice 
Uveřejnění  www.exek.cz, www.portaldrazeb.cz 

   Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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