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Usnesení – dražební vyhláška
Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky104, Brno,
v právní věci oprávněného – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská
2577/178, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 47114304, proti povinnému ELMONT-swiss, s.r.o., Račice č.p.
133, 683 05 Račice-Pístovice, IČ: 63474433, ke splnění povinnosti povinného, která k dnešnímu dni činí
527 805,27 Kč, uložené exekučním titulem – platební výměr č.j. 328/2017, sp. zn. ZP-47/0328/BM-04-17,
který vydal Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, pobočka Brno dne 31.7.2017
a pověření soudního exekutora č. j. 25 EXE 2144/2017-12 ze dne 30.11.2017, které vydal Okresní soud ve
Vyškově, rozhodl o konání dražby (dražebního roku) movitých věcí:
Movitá věc:
Položka č.

39

Movité věci

Lombardini 8LD665-2 č. 2878281,
manipulační stroj, barba žlutá

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
čtyřkolový

105.000,-

42.350,-

Movitá věc:
Položka č.

44

Movité věci

Stroj Arburg, model 221KS350-100U,
výr. číslo 178102

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
210.000,-

84.700,-

Movitá věc:
Položka č.

Movité věci

45

Vstřikovací lis Arburg, model 221K250-75, výr. číslo
206141

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
210.000,-

84.700,-

Movitá věc:
Položka č.

53

Movité věci

Váha Berkel, model 23001, výr. číslo 24702

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
1.200,-

484,-

Movitá věc:
Položka č.

Movité věci

50

Vazačka Cyklop, model EMT-Axro, výr. číslo 111258

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
9.000,-

3.630,-

Movitá věc:
Položka č.

47

Movité věci

Stojanová vrtačka Meddings, sériové číslo 700121

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
4.500,-

1.815,-

Movitá věc:
Položka č.

Movité věci

48

Paletový vozík, ruční Belet, model NF20NL, výr. číslo
2163043

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
4.500,-

1.815,-

Movitá věc:
Položka č.

24

Movité věci

Vysavač Promac Autelca

Rozhodná cena Nejnižší podání
v Kč
v Kč
(vč. 21 % DPH)
30.000,-

12.100,-

Dražební rok se bude konat dne 23.4.2018 v 10:00 hod. na adrese Račice 133,
683 05 Račice-Pístovice – Račice okres Vyškov, Jihomoravský kraj, Česko ( GPS N 49°16.79928', E
16°52.50777'). Prezence účastníků dražby proběhne od 9:30 hod. do 9:55 hod.
Odůvodnění:
Na základě pověření soudního exekutora č. j. 25 EXE 2144/2017-12, které vydal Okresní soud ve
Vyškově, dne 30.11.2017, byl Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, pověřen provedením exekuce.
Soudní exekutor rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem movitostí ve vlastnictví povinného:
V souladu s ustanovením § 328b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu rozhodl soudní
exekutor tak, jak je uvedeno shora. Fotodokumentace dražených věcí je k dispozici na webových stránkách
exekutorského úřadu na adrese www.urad.exekutorsky.cz.
Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned po skončení dražby v hotovosti, neučiní-li tak,
draží se věc znovu, bez jeho účasti.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude v místě dražby v den jejího konání, a to v době
od 9:30 hodin do 9:55 hodin. Vydražené movité věci bude možno vyzvednout po skončení dražby.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství
a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihlíží.
Soudním exekutorem bylo zjištěno, že povinný je plátcem daně z přidané hodnoty a dražené movité
věci sloužily k jeho podnikatelské činnosti. Slouží-li prodávaná movitá věc k podnikatelské činnosti
povinného, soudní exekutor určí nejnižší podání pro dražbu z rozhodné ceny, k níž připočte částku
odpovídající dani z přidané hodnoty. V nejvyšším podání, za něž bude udělen soudním exekutorem
vydražiteli příklep, tak bude obsažena daň z přidané hodnoty ve výši 21% DPH. Částka odpovídající dani z
přidané hodnoty nepatří do rozdělované podstaty. Soudní exekutor tuto částku odvede na osobní daňový účet
povinného vedený u místně příslušného správce daně, jakmile bude nejvyšší podání zaplaceno, a to bez
vydání zvláštního rozhodnutí.
Dražitelé nejsou povinni složit jistotu.
V souladu s § 328b odst. 3 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje dražební rok dražební vyhláškou, kterou
doručí povinnému, manželu povinného, oprávněnému a orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a
v jejímž obvodu má povinný bydliště.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9.3.2018
Mgr. Jana Chobolová, v.r.
exekutorský koncipient
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora
Za správnost vyhotovení:
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