č.j. 061 EX 1034/15-35

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem U Stanice 4/11,
162 00 Praha 6 - Liboc, pověřený vedením exekuce na základě pověření, vydaném Obvodním
soudem pro Prahu 10 ze dne 17.07.2015, č.j. 49 EXE 3794/2015-9, rozhodl ve věci exekuce
oprávněného: Holý Václav Dr., bytem Myslíkova 27, Praha 1, práv. zast. advokátem JUDr. Miloš
Fiedler, Ph.D., se sídlem U Sluncové 666/12a, Praha 8, PSČ: 186 00, IČ: 66233275, proti
povinnému: Milič Viktor, bytem Moskevská 80, Praha 10, RČ: 580415/
, pro 81.422,55 Kč
s přísl.,
takto:
Soudní exekutor, Mgr. Jan Pekárek, vydává tuto
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
I. Soudní exekutor oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 a 2 zák. č. 120/2001 Sb. o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění (dále jen "e.ř.") ve
spojení s § 69 e.ř. s odkazem na ust. § 320ab odst. 3 o.s.ř. a ust. § 328b odst. 3 o.s.ř. dražební
jednání. Dražba obchodního podílu povinného ve společnosti s ručením omezeným se koná dne
5.12.2016 v 10.00 hod. na adrese U Stanice 11/4, 162 00 Praha 6.
II. Předmětem dražby je obchodní podíl povinného o velikosti 100% ve společnosti Viktoria
Commerce s.r.o. v likvidaci, IČ: 480 28 592, se sídlem Praha 6, Šantrochova 1778/14, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14502. Obchodní podíl
se draží samostatně.
III. Rozhodná cena byla stanovena v souladu s § 320ab odst. 2 o.s.ř., a to na základě
znaleckého posudku znaleckého ústavu EQUITA CONSULTING s r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem
Truhlářská 3/1108, Praha 1, částkou ve výši 0,- Kč.
IV. Nejnižší podání se stanovuje ve výši 1,- Kč.
V. Výši jistoty soudní exekutor nestanoví.
VI. Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 15.12.2015, č.j. 83Cm 399/2015-7, o
zrušení společnosti a byl jmenován likvidátor. Likvidace společnosti stále probíhá. Obchodní
korporace nevykazuje žádnou činnost, účetní výkazy nejsou k dispozici.
VII. Dražený obchodní podíl povinného je neomezeně převoditelný.
VIII. Zúčastní-li se dražby jiný společník obchodní společnosti a učiní s jinými dražiteli
stejné nejvyšší podání, udělí se mu dle § 320ab odst. 4 o.s.ř. příklep.
IX. 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; ustanovení § 335 odst. 2 a
336f se použije přiměřeně.
X. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní
exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší
podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům
vzniknou v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, újmu, která vznikne tím, že
nezaplatil nejvyšší podání, a, bude-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na
nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto
závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení
zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením.
XI. Nepodaří-li se prodat obchodní podíl ani v opakované dražbě, postihuje dle § 320ab
odst. 8 o.s.ř. výkon rozhodnutí (exekuce) pohledávku z práva na vypořádací podíl.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není dle § 328b odst. 3 o.s.ř. odvolání přípustné. Jako dražitel
nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci
soudních exekutorů, povinný, manžel povinného. 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 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.
V Praze dne 12.10.2016
Mgr. Jan Pekárek, v.r., soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Alice Elbelová

