Sp. zn. 118 EX 401/10-54

Usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Jan Jindra, Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově, Antonína
Dvořáka 326, 511 01 Turnov, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném
Obvodním soudem pro Prahu 4 ze dne 16.08.2010 č.j. 66 EXE 3120/2010 - 13,
proti povinnému:

FOLIOX, a.s., se sídlem Pod Harfou 933/64, Praha 9, IČ: 28228430;

na návrh oprávněného:

Horizont marketing-finance-logistika, s.r.o., se sídlem Bohumínská 788/61,
Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 25894749, práv. zast. advokátem Mgr. Gabriela
Kaprálková, se sídlem Občanská 18, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1.248.775,- Kč, úroky z
prodlení ve výši 6% ročně z částky 1.248.775,- Kč ode dne 18.03.2009 do 27.07.2010 ve výši 102.023,21
Kč, úroky z prodlení ve výši 6% ročně z částky 1.248.775,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode
dne 28.07.2010, do zaplacení, směnečná odměna ve výši 4.162,- Kč, náhradu nákladů soudního nalézacího
řízení ve výši 125.672,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu §
87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě
nákladů,
vydává ve smyslu ustanovení § 69 a § 52 zák. 120/2001 Sb. (dále jen exekučního řádu, „e.ř.“) za užití § 328b
zák. č. 99/1963 Sb. (dále jen občanského soudního řádu, „o.s.ř.), ve věci exekuce proti povinnému na návrh
oprávněného toto

usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
I. Dražební jednání se koná dne 14.6.2011 na adrese Na Poříčí 24-26, Praha 1 – palác Archa, vchod C,
ve 12.00 hodin. Draženy budou soubory věcí, a to dle níže uvedených tabulek.
Prohlídku věcí lze uskutečnit po domluvě s Exekutorským úřadem.
Dražené věci jsou použité a bez záruky. Informace z této dražební vyhlášky jsou zveřejněny na
Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou komorou České republiky, www.portaldrazeb.cz.
II. Předmětem dražby jsou následující movité věci:
1) Soubor strojního zařízení, na němž vázne zástavní právo
Rozhodná cena
352 762,00
extruder ev. č. 4 Bandera Cealt 236
1
223 258,00
extrudér Paul KEIFEL GmbH, FGM 400, v.č. 0215
1
177 000,00
drtič plastu s ventilátorem bez označení výrobce a typu
1
89 680,00
extrudér č. 2 NOVAPLAST GNF, typ 50-800
1
535 114,00
extrudér č.1 (žába I.) NOVAPLAST typ GNS 70-1200 RC
1
1 377 810,00

nejnižší podání
117 587,00
74 419,00
59 000,00
29 893,00
178 371,00
459 271,00

2) Soubor věcí
drtič plastu bez označení výrobce a typu
zásobník Slimpianti V 1000
rolna Industrial Machinery s.r.o.
vozík paletovací RAPID
lednice dvoudvéřová

1
1
1
1
1

paletovací vozík BELET žlutý
zabezpečovací systém (server+6 kamer+SW), bez označení
podlahová dogitální váha, SW,HW, bez označení

1
sd
sd

Rozhodná cena
114 865,00
25 200,00
28 800,00
1 440,00
3 600,00
1 440,00
166 800,00
108 000,00
450 145,00

nejnižší podání
38 288,00
8 400,00
9 600,00
480,00
1 200,00
480,00
55 600.00
36 000,00
150 048,00

3) Soubor věcí
Rozhodná cena
stůl psací
stůl odkládací
sedací souprava dvoukřeslo hnědá
stěna nábytková kancelářská
židle čalouněná - kovový rám, béžová
odkládací stolek kulatý, skleněná deska
skřínka odkládací ke stěně
.Cena za soubor celkem

nejnižší podání

1
1
1
1
4
1
1
.

39600

13200

4) Soubor věcí
název
bruska kotoučová Einhel ST-BG 150
stojanová vrtačka Güde GTB 13/5, typ 55120, v.č.
45513-1906-4778
svářečka přenosná KITin 1700 HF
PC sestava, klávesnice, myš
monitor
tiskárna laserová HP Laser Jet p 106
kompresor LT100, v.č. 36 FV 601 GDE 004
míchačka stavební 50 l bez označení

cena
rozhodná
nejnižší
počet Kč
podání Kč
1
600,00
204,00
1
1
1
1
1
1
1

1 440,00
1 800,00
4 320,00
1 200,00
1 080,00
2 880,00
1 800,00

480,00
600,00
1 440,00
408,00
360,00
960,00
600,00

15 120,00 5040,00

III. Dražební jistota u souboru věcí č. 1/ se stanovuje ve výši 300.000,- Kč, dražební jistota u souboru
věcí č. 2/ se stanovuje ve výši 100.000,- Kč; dražitelé jsou povinni složit jistotu na účet č.
4200022886/6800 pod VS 401102.
IV. Soudní exekutor upozorňuje, že 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.
V. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení
příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
VI. Odhadní a vyvolávací cena movitých věcí, které jsou součástí obchodního majetku povinného, je
stanovena včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Část výtěžku dražby, odpovídající této dani z
přidané hodnoty, není součástí rozdělované podstaty, ale bude s ní naloženo v souladu ustanovení §
108 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
VII. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní platební styk musí vydražitel zaplatit bezhotovostní
platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak bude nařízena opětovná dražba. 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.
VIII. Vyzývají se všichni, kdo hodlají uplatnit právo, které nepřipouští dražbu věci, aby tak učinili
bezodkladně u podepsaného soudního exekutora.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Turnově dne 2.6.2011
Mgr. Jan Jindra
soudní exekutor
Exekutorský úřad Semily
se sídlem v Turnově

