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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku Mgr. Pavel Tintěra, se sídlem Husovo náměstí 22,
269 01 Rakovník, ve věci výkonu exekuce
oprávněného LUXES s.r.o., IČO 24788384
se sídlem K lindě 701/5, 190 15 Praha 9
práv. zast. JUDr. Jiří Černý, advokát
se sídlem Vysoká 92 , 269 01 Rakovník
proti
povinnému RRK spol. s r.o., IČO 14867184
se sídlem Krčská 417/37, 140 00 Praha 4 Krč
pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím, nákladů oprávněného v exekučním
řízení a nákladů exekuce, a v souladu se zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve věci prodeje movitých věcí povinného oznamuje
tento:

dražební rok
I.

Dražba se koná dne 26. 3. 2020 v 10:00 hodin na adrese Tušimice 9, 432 01 Kadaň – Tušimice,
okres Chomutov (areál společnosti RRK, spol. s r.o).

II.

Dražené věci se draží samostatně:
Položka

1.

2.

3.

4.

Mercedes-Benz Atego 1318, nákladní automobil valníkový (valník
s hydraulickou rukou Palfinger), rok výroby 2002, zdvih objem
4249, barva modrá – tmavá, SPZ 1AJ 9172, VIN
WDB9700671K797002, palivo NM, STK do 19. 11. 2020, velký
TP ano
Mercedes-Benz Atego 1218 K, nákladní automobil nosič
výměnných nástaveb (nosič kontejneru-T5), podvozek určený
k dostavbě, rok výroby 2008, zdvih objem 4249, barva modrá –
základní, SPZ 1AK 3326, VIN WDB9720531L294178, palivo NM,
STK do 3. 4. 2020, velký TP ano
3x kontejner k Mercedes – Benz Atego 1218 K, barva modrá
Škoda Fabia, nákladní automobil, karoserie skříňová, rok výroby
2008, zdvih objem 1198, šedá-metal, SPZ 1AK 8847, VIN
TMBGH25J593036816, palivo BA 95B, STK do 15. 10. 2020,
velký TP ano (vadné vstřikování)

Rozhodná
cena
576 000,- Kč

Nejnižší
podání
232 320,- Kč

714 000,- Kč

287 980,- Kč

90 000,- Kč

36 300,- Kč

81 000,- Kč

32 670,- Kč
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Dacia Duster, osobní automobil AC kombi, rok výroby 2014,
zdvih objem 1461, barva bílá, SPZ 4 AH 1754, VIN
5.
UU1HSDADG50807489, palivo NM, STK do 13. 6. 2020, velký
TP ano
Ford Transit 350, nákladní automobil valníkový, rok výroby 2013,
zdvih objem 2198, barva bílá, SPZ 3AT 9411, VIN
6.
WF0NXXTTFNDG31344, palivo NM, STK do 12. 11. 2021,
velký TP ano (6 míst)
Volkswagen Crafter, nákladní automobil valníkový, rok výroby
2007, zdvih objem 2461, barva šedobílá, SPZ 1AU 9422, VIN
7.
WV1ZZZ2FZ77013578, palivo NM, STK do 21. 1. 2021, velký TP
ano
Přívěs traktorový sklápěcí, BSS P 93 SH, barva šedá – základní, rok
8.
výroby 1980, vyřazeno z provozu
Traktor kolový ZETOR 8011, rok výroby 1976, zdvih objem 4562,
9. barva modrá, SPZ A00 5557, VIN 20367, STK do 30. 1. 2021,
velký TP ano
Traktor kolový ZETOR 7011, rok výroby 1984, zdvih objem 3595,
10. barva červená – základní, SPZ A00 5552, VIN 33493, STK do
30. 1. 2021, velký TP ano

141 000,- Kč

56 870,- Kč

276 000,- Kč

111 320,- Kč

126 000,- Kč

50 820,- Kč

24 000,- Kč

9 680,- Kč

111 000,- Kč

44 770,- Kč

120 000,- Kč

48 400,- Kč

Rozhodná cena byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř. stanovena soudním exekutorem po
řádném a pečlivém průzkumu trhu s ojetými motorovými vozidly, porovnáním několika
internetových databází a osobních dotazech u prodejců.
Cena dražených movitých věcí, které jsou součástí obchodního majetku povinného – plátce
DPH, je uvedena včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Část nejvyššího podání,
odpovídajícího této dani není součástí výtěžku dražby, ale bude s ní naloženo v souladu s ust.
§ 331 odst. 1 a 2 o.s.ř. a § 108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
III.

Věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby dne 26. 3. 2020 od 9:30 do
10:00 hodin.

IV.

Podání se budou zvyšovat nejméně o 1 000,-Kč. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.

V.

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Exekutor udělí
příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez
zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.

VI.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněné, oprávněné z exekucí, v nichž bylo řízení podle
zvláštního právního předpisu přerušeno, a další věřitele povinného, že se mohou domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo
zástavním právem na dražených movitých věcech, jako i zajišťovacím převodem vlastnického
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práva, než pro které byla zahájena tato exekuce, jestliže je přihlásí u podepsaného soudního
exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednání.
Přihláška musí obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel
domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražebního jednání a skutečnosti významné pro
pořadí pohledávky (den vzniku zástavního práva nebo zajišťovacího práva). K přihlášce musí
být připojeny v originále nebo úředně ověřené kopii listiny prokazující, že jde o vymahatelnou
pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním nebo zadržovacím právem na
prodávaných movitých věcech nebo zajišťovacím převodem práva (§ 328b odst. 4 o.s.ř.).
K přihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství, nebude soudní
exekutor přihlížet. Opožděné, nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne.
K přihlášce učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě neopatřené zaručeným
elektronickým podpisem, která nebude doplněna do tří dnů předložením originálu, případně
písemným podáním shodného znění, soudní exekutor nebude přihlížet.
VII.

Osoby, které mají k prodávaným movitým věcem předkupní právo, je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při
dražbě své předkupní právo, nebo výhradu zpětné koupě musí je u exekutora prokázat
nejpozději před zahájením dražebního jednání.

VIII.

Zájemce o dražbu je povinen před zahájením dražby prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení,
trvalé bydliště a datum narození se zaznamená do protokolu o dražbě.
Poučení

Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
Pokud jsou předmětem dražby movité věci v majetku třetí osoby, lze právo k těmto věcem uplatnit
návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat u soudního exekutora ve lhůtě do třiceti
kalendářních dnů ode dne provedení soupisu movitých věcí objektivní lhůta), nebo ode dne, kdy se třetí
osoba o soupisu movitých věcí dozvěděla (subjektivní lhůta). Počátek běhu subjektivní lhůty musí třetí
osoba soudnímu exekutorovi doložit. Opožděný návrh bude odmítnut.
Nenajde-li se kupec pro dražené věci, nařídí exekutor opětovnou dražbu.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly
soudnímu exekutorovi a účastníkům v souvislosti s další dražbou, a rozdíl na nejvyšším podání, bude-li
v opětovné dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání.
V Rakovníku dne 19. 2. 2020
Mgr. Pavel Tintěra
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Bc. Lucie Šiková, DiS., pověřená soudním exekutorem

