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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
 
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem náměstí Míru 40, 344 01 
Domažlice pověřený provedením exekuce na základě protokolu o předání spisu soudnímu exekutorovi č.j. 
11 E 835/2009-81 ze dne 11.1.2013. Původní výkon rozhodnutí veden dle usnesení č.j. 11 E 835/2009-8 
ze dne 5.11.2009 na základě vykonatelného výkazu nedoplatků Okresní správy sociálního zabezpečení 
Domažlice č.j. 44001/210/9013/314/8.10.09/440/09 ze dne 08.10.2009 ve věci oprávněného: Okresní 
správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963 proti povinnému: EXTREM nábytek s.r.o. v 
likvidaci, se sídlem Pod Makovým vrchem 469, Holýšov 345 62, IČ: 48953911, k vymožení pohledávky 
oprávněného ve výši 38 777,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl o nařízení  
 

dražebního roku movitých věcí 
 
I. 
Dražba se bude konat dne 19. 3. 2020 od 14.00 hodin v sídle Exekutorského úřadu Domažlice, na 
adrese Paroubkova 228, Domažlice. 
 
Prohlídka dražených movitých věcí bude možná před zahájením samotné dražby.  
 
II. 
Dražit se budou tyto movité věci: 

poř. č. Věc 
Odhadní (rozhodná) 

cena v Kč 

Nejnižší podání 
(vyvolávací cena) v 

Kč 

1. křeslo čalouněné - krémové 300 100 

2. křeslo čalouněné - modré 300 100 

3. otáčecí křeslo čalouněné zelené 300 100 

4. konferenční stolek - buk (polohovací) 300 100 
 
Fotodokumentace dražených věcí bude k nahlédnutí na stránkách soudního exekutora – 
www.exekutorurad.cz. 
 
 
III. 
Podání v dražbě lze zvyšovat nejméně o 50,- Kč. Zaplacení jistoty se nevyžaduje. 

 
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 byl nařízen výkon rozhodnutí, 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 dražební vyhlášce není odvolání přípustné. [§ 328b odst. 3 OSŘ ve spojení s ust. § 51 

odst. 1 a 2 exekučního řádu]. 
 

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.  



Soudní exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší podání.  
 
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit v hotovosti, nepřesahuje-li částku stanovenou 
jako nejvyšší možnou platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. Pokud tak 
neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti.   
 
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady 
váznoucí na věci. 

 
 

V Domažlicích dne 13. 2. 2020 
 

Mgr. Jan Šticha,  
soudní exekutor 
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