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Č.j. 158 ED 11/20-11 

Dražební vyhláška – opakovaná dražba 

Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 

Trutnov, v rámci další činnosti podle § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. dle smlouvy o provedení 

dražby ze dne 09.11.2020, na návrh oprávněné osoby:  

JUDr. Pavel Čížkovský, IČ: 66210089, sídlem Václavské náměstí 780/18, Praha - insolvenční správce 

dlužníka Pavel Hrstka, IČ 15704718, nar. 31.01.1958, bytem Hraniční 95/9, 460 10 Liberec, 

oznamuje, že se bude konat 

elektronická dražba movitých věcí dlužníka 

I. Nařizuje se dražební jednání, které se uskuteční elektronicky prostřednictvím elektronického 

systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz. Elektronická dražba bude zahájena dne 2. února 2021 v 

09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání). Elektronická dražba bude ukončena 

nejdříve dne 2. února 2021 v 10:00 hod. Dražba se však koná, 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 posouvá o pět minut od okamžiku učinění 

posledního 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. Sledování průběhu elektronické dražby je veřejně 

přístupné, a to rovněž na adrese www.okdrazby.cz. Pro získání bližších informací lze kontaktovat 

Exekutorský úřad Trutnov na telefonním čísle 499 841 570. 

II. Předmětem dražby je soubor modelů kolejových vozidel velikosti H0 v počtu celkem 128 kusů 

s nejnižším podáním určeným navrhovatelem ve výši 87.500,- Kč : 
 

1 Parní lokomotiva 310 

2 H0 - parní lokomotiva 422 

3 H0 Parní lokomotiva 354 1140 

4 parní lokomotiva BR 95 DR 

5 H0 - parní lokomotiva řady 413 (BR55) ČSD 

6 parní lokomotiva 434 ČSD (HO) 

7 parní lokomotiva 434 ČSD (HO) 

8 Parní lokomotiva 354 717 + tendr 5160770 

9 Parní lokomotiva řady 377.05 

10 Parní lokomotiva 534.113 + 416.113 

11 ROCO  - Parní lokomotiva řady 555 

12 ROCO  - Parní lokomotiva řady 399  

13  Parní lokomotiva řady 555 

14 Parní lokomotiva řady  41 1150 

15 Vagon Be3-5478 

16 motorový vůz  ČD  

17 Vagon ČSD Zelený  

18 Vagon ČSD Zelený  

19 Vagon ČSD Zelený  

20 Ca  4-5578 

21 Mot. Vůz CSD M296.1009 (HO) 

22 T669 

23 motorový vůz M240 ČSD 

24 Nákladní vůz ČSD 

25 Akcionářský Staropramen 

26 Vagon Likerka Božkov u Plzně 

27 Nákladní vůz ČSD 

28 H0 vůz VTU ČSD 

29 Akcionářský Staropramen 

30 Cisternový vagon KPR 

31 
Fleischmann 5362 nákladní na zvířata s 
budkou 

32 Fleischmann 521902 

33 ČSD 2054 

34 Fleischmann 8090 

35 Nákladní vagon St.E.G. 543703 

36 Fleischmann 87 5350 „Humbser“ 

37 Fleischmann 544903 

38 Fleischmann 521902 

39 Cisternový vagon KPR 

40 ČSD Dd6-4696 

41 Nákladní vagon na zvířata 

42 Vagon Plzeňský Gambrinus 

43 ČSD 2-1 18902 

44 Vagon ČSD 



45 Vagon 088719 

46 ČSD 2-1 18902 

47 nákladní vůz na zvířata s budkou 

48 Vůz 34 448 

49 Vagon ČSD 

50 nákladní vůz na zvířata s budkou 

51 Cisternový vůz 

52 Cisternový vůz 

53 osobní vůz 

54 Nákladní vůz  

55 Nákladní vůz  

56 Nákladní vůz  

57 Vagon s nákladním vozem pitná voda 

58 Vagon s nákladním vozem nebezpečí ohně 

59 Vagon s nákladním vozem nebezpečí ohně 

60 Vagon s bojovou technikou 

61 Vagon s hasičskými vozy 

62 Vagon s bojovou technikou 

63 Vagon s hasičskými vozy 

64 Vagon s nákladním vozem 

65 Vagon s bojovou technikou 

66 Vagon s bojovou technikou 

67 Vagon s bojovou technikou 

68 Vagon obytný 

69 Vagon SBB-CFF 

70 Vagon ČSD 

71 Vagon, protiletadlová podpora 

72 vagon ČSD RJ 566 13 

73 Vagon s vozidly 

74 Vagon s vozidly 

75 Vagon s vozidly 

76 Vagon s bojovou technikou TIGER 

77 Vagon s bojovou technikou Střední tank 

78 Vagon s bojovou technikou TIGER 

79 Vagon s bojovou technikou 

80 Vagon s bojovou technikou 

81 Vagon s bojovou technikou 

82 Vagon ČSD 

83 Vagon ČSD 

84 Vagon ČSD 

85 Vagon ČSD 

86 Vagon ČSD 

87 Vagon ČSD 

88 Vagon ČSD 

89 Vagon ČSD 

90 Vagon ČSD 

91 Vagon ČSD 

92 Vagon ČSD 

93 Vagon ČSD 

94 Vagon ČSD 

95 Vagon ČSD 

96 Vagon ČSD 

97 Vagon ČSD 

98 Poštovní vagon 

99 Vagon ČSD Fa 5-2091 

100 Jídelní vůz ČSD 

101 rychlíkový vůz ČSD Bratislavská dráha 

102  vůz ČSD Plzeňská dráha 

103 Ca  4-5578 

104  vůz ČSD Bratislavská dráha 

105 Ca  4-5578 

106  vůz ČSD Plzeňská dráha 

107 osobní vůz ČSD Pražská dráha 

108 Ca  4-5578 

109  vůz ČSD Plzeňská dráha 

110 El.lokomotiva ř. 141 ČSD 

111 Motorový vůz M131 

112 el. lokomotiva E499.001  

113 el. lokomotiva E499.001  

114 
Diesel-elektrická lokomotiva řady 742 (ex. 
T466.2). 

115 T466/735 ČSD 

116 Dieselová lok. T478.1168 ČSD (H0) 

117 Brejlovec ČSD T478 

118 el lokomotiva 163 ČD 

119 H0 - dieselová lokomotiva T679 

120 Lokomotiva ČD 363 

121 H0 - Elektrická lokomotiva 372, ČD Cargo  

122 H0 - elektrická lokomotiva ES499 

123 H0 - elektrická lokomotiva ES499 

124 H0 - osobní vagon ČSD 

125 H0 - osobní vagon ČSD 

126 H0 - osobní vagon ČSD 

127 H0 - zavazadlový vůz 

128 H0 - zavazadlový vůz 

 



III. Fotodokumentace předmětu dražby je dostupná na internetové adrese 

https://exekutortrutnov.rajce.idnes.cz/Drazba_158_ED11_20_-_Drazba_zeleznicnich_modelu, je též sou- 

částí odkazu na dražebním portálu www.okdrazby.cz. Prohlídka předmětu dražby je možná dne 1. února 

2021 od 09:00 do 11:00 hodin v kanceláři soudního exekutora na adrese Ječná 479, 541 03 Trutnov 3 

(GPS souřadnice 50.5736003N, 15.9406650E) 

IV. Nejnižší možný příhoz se určuje částkou 100 Kč. Zaplacení jistoty ani jiných poplatků za účast na 

dražbě se nevyžaduje. Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání (§ 329 odst. 3 o.s.ř.). 

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 9. února 2021. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď v 

hotovosti v kanceláři soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu Trutnov Ječná 479, 541 03 

Trutnov 3, nebo bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú. 3238223339/0800, variabilní 

symbol 1001120, vedený u České spořitelny, a.s. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání 

nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky v hotovosti v kanceláři exekutora 

nejpozději poslední den lhůty uvedené v předcházející větě tohoto odstavce (§ 330a odst. 2 písm. e) o.s.ř.).  

V.  Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené 

věci s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají 

zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, 

vydá exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k 

okamžiku udělení příklepu (§ 329a odst. 1 o.s.ř.). 

VI. Vydražitel je oprávněn převzít vydražený soubor movitých věcí po zaplacení nejvyššího podání v sídle 

exekutora na adrese Ječná 479, 541 03 Trutnov 3 po předchozím telefonickém potvrzení na tel. č. 

499 841 570 (§ 330a odst. 2 písm. f) o.s.ř.). 

VII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k draženým movitým věcem předkupní právo nebo 

výhradu zpětné koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní 

právo či výhrada zpětné koupě zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo 

výhradu zpětné koupě, musí je prokázat předložením listin, které doručí soudnímu exekutorovi nejpozději 

2 dny přede dnem zahájení dražebního jednání. 

VIII. Způsob elektronické dražby: 

1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz. 

2. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí movitou věc, kterou chce 

dražit. 

3. Po splnění podmínek účasti na dražbě dle této vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat. 

4. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským jménem 

a heslem do systému, poté může přihazovat. 

5. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí 

učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To neplatí pro dražitele, 

kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě – v případě, že bude učiněno stejné podání 

dražitelem, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě a nebude učiněno podání vyšší, 

bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. 

6. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání, se činí elektronickým losem z 

čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. 

Dražiteli s vyšším číslem bude udělen příklep. 

7. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší 

než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální 

příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí 

se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným 

časem příhozu. 

8. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která 

učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání. 

Poučení: Proti dražební vyhlášce není přípustný žádný opravný prostředek.  

V Trutnově dne 28.12.2020 

    JUDr. Jan Bohutínský 

    soudní exekutor  

    Exekutorský úřad Trutnov   


