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Číslo jednací: 131  EX 3955/15-101 
 

O z n á m e n í   
o  k o n á n í  d r a ž e b n í h o  r o k u  

 
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré 
Město, na základě pověření k provedení exekuce, č.j. 67 EXE 2225/2015-9, ze dne 10.06.2015, které vydal Obvodní 
soud pro Prahu 4 , k návrhu  
oprávněného: O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022, PRAHA 4, IČ 60193336 
proti povinnému: LUKÁŠ RUELENS, Lesní 349, 28166, Jevany, nar.13.07.1990, IČ 09548611  
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  .................................................................. 9 304,55 Kč s příslušenstvím 

7,000% + repo sazba ČNB ročně úrok z prodlení z částky 9 304,55 Kč od 25.11.2010 do zaplacení 
náklady za sepsání návrhu ................................................................................................... 242,00 Kč 
výzva k plnění .................................................................................................................... 363,00 Kč 
náklady nalézacího řízení .................................................................................................... 373,00 Kč 
 

jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce, rozhodl  
 

t a k t o :  
 
K prodeji movitých věcí povinného sepsaných na základě exekučního příkazu soudního exekutora číslo 131 EX 
3955/15-89 se nařizuje dražba a k vykonání dražebního roku vydává se tato: 

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
 

dne 22.10.2021 v 11:00 hod. 
 

v místě:  Exekutorský úřad Liberec, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město, 
 

bude provedena 
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ 

a to: 
*Souboru movitých věcí – položky č. 1 -14 
*Rozhodná cena souboru movitých věcí Kč: 25 500,00  
*Nejnižší podání za soubor movitých věcí Kč: 8 500,00 
 
Soubor movitých věcí: 
Pol. 
č. 

Popis jednotlivých věcí, které budou 
draženy v rámci souboru movitých věcí 

Značka Počet 
ks 

1 smart hodinky Apple 1 
2 fotoaparát Canon EOS 1300D 1 
3 

fotoaparát + objektiv 
Nikon COOLPIX 
L340 

1 

4 herní konzole XBOX one 1 
5 kávovar Catler 1 
6 robotický vysavač iRoomba i7 1 
7 sušička ovoce ETA 6301 1 
8 monitor Asus 1 
9 parní čistič Kärcher SC 2 1 
10 

tiskárna 
Canon Pixma 
MX4751 

1 

11 vysavač Philips 1 
12 příklepová vrtačka Skil 1500W 1 



13 úhlová bruska Bosch 100mm 1 
14 přímočará pila Bosch PST 900 PEL 1 

 
*Pokud se nenajde kupec souboru movitých věcí, bude přistoupeno k dražbě samostatných movitých věcí: 
 
*Samostatných movitých věcí: 
 
Pol. 
č. 

Popis věci  Nenižší 
podání/ks  Kč 

Rozhodná 
cena Kč/ks 

Počet 
ks 

Nejnižší podání 
celkem Kč 

1 smart hodinky Apple 200,00 600,00 1 200,00 
2 fotoaparát Canon EOS 1300D 2000,00 6000,00 1 2000,00 
3 fotoaparát + objektiv Nikon COOLPIX L340 500,00 1500,00 1 500,00 
4 herní konzole XBOX one 1000,00 3000,00 1 1000,00 
5 kávovar Catler 500,00 1500,00 1 500,00 
6 robotický vysavač iRoomba i7 1000,00 3000,00 1 1000,00 
7 sušička ovoce ETA 6301 200,00 600,00 1 200,00 
8 monitor Asus 400,00 1200,00 1 400,00 
9 parní čistič Kärcher SC 2 300,00 900,00 1 300,00 
10 tiskárna Canon Pixma MX4751 300,00 900,00 1 300,00 

11 vysavač Philips 1000,00 3000,00 1 1000,00 
12 příklepová vrtačka Skil 1500W 500,00 1500,00 1 500,00 
13 úhlová bruska Bosch 100mm 300,00 900,00 1 300,00 
14 přímočará pila Bosch PST 900 PEL 300,00 900,00 1 300,00 

 
Dražené věci je možné si prohlédnout 30 minut před začátkem dražby v místě konání dražby. 
 
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.    
 
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat 
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo 
zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena 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. 
 
Poučení:  
Proti tomuto oznámení není odvolání přípustné. 
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání 
vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů. Dražitel je 
povinen prokázat svoji totožnost při registraci na dražbu. 
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno 
vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu má příklep udělit.  
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší 
možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (§ 4 odst. zák. č. 254/2004 Sb., která činí 
270.000,- Kč - dále jen "limit"), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. 
Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená 
jistota po skončení dražebního jednání.  
 
Platbu je nutné provést na místě v hotovosti.  
 
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo 
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele 
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. 
Dražba se končí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení oprávněných. Povinný, jeho zástupce, manželka 
povinného, soudci, exekutor, zaměstnanci soudů a zaměstnanci exekutora nesmějí dražit.  
 
 



Rozhodnutí se doručuje: oprávněnému (Sp. Zn. oprávněného:  3955/15), povinnému, manželu povinného, orgánu  obce, 
v  jejímž obvodu  bude dražba  konána a orgánu  obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště a uveřejní se způsobem v 
místě obvyklým. 
 
Listinné stejnopisy písemností, které se za účelem doručení účastníkům řízení a dalším osobám vyhotovují za 
součinnosti provozovatele poštovních služeb, se opatřují toliko vizualizovanou podobou uznávaného elektronického 
podpisu toho, kdo písemnost podepsal. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle 
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a 
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém 
nosiči dat (§ 17b Stavovského předpisu Exekutorské komory ČR ze dne 23. 5. 2002 v platném znění (kancelářský řád)). 
Soudní exekutor vede exekuční spisy v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) v elektronické podobě, na písemnosti v elektronické podobě se otisk úředního ani jiného 
razítka nezobrazuje (§ 9 odst. 7 kancelářského řádu). 
 
 
V Liberci dne 14.9.2021 Soudní exekutor 
Vyřizuje: Bc. Jana Barková  
 

Mgr. Petr Polanský v.r. 
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