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Č.j.: 165 DI 001/20-002 

 
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, 
pověřený provedením dražby movitých věcí (ochranným známek) z majetkové podstaty dlužníka CE Media 
s.r.o., IČ: 03286592, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 - Nové Město dle pokynu zajištěného 
věřitele v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 96 INS 3973/2017 na základě smlouvy o provedení dražby ze dne 
10.9.2020 uzavřené s insolvenčním správcem Ing. Josefem Sedlákem, MBA, IČ: 14917491, se sídlem 
Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, vydává v souladu s ust. §286 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a v souladu s ust. §52 odst. 1, §64, §69 a ust. §76 zákona č. 
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád, dále jen "e. ř.") a v souladu s §323 a 
násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), tuto  
 

 
Dražební vyhlášku 

 o provedení elektronické dražby movitých věcí – ochranných známek 
 

I. 
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese 
portálu 

 
http://www.exdrazby.cz 

 
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 
 
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 27.10.2020 v 14:00 hod., od tohoto okamžiku 
mohou dražitelé činit podání. 
 
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 27.10.2020 v 15:00 hod. Dražba se však koná do 
doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
dále jen „o.s.ř.“). 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 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. Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem 
elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání. 

 
II. 

Předmětem dražby jsou níže uvedené ochranné známky zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví, 
jež jsou součástí majetkové podstaty dlužníka, a to: 
- ochranná známka číslo zápisu: 353369, druh známky: slovní, znění: Mňau 
- ochranná známka číslo zápisu: 353370, druh známky: slovní, znění: Mňau TV 
- ochranná známka číslo zápisu: 350778, druh známky: slovní, znění: Absolutní šéf 
- ochranná známka číslo zápisu: 353537, druh známky: slovní, znění: Mňam TV 
 
Uvedené ochranné známky budou draženy v rámci souboru věcí.  
 

 
III. 

Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo 
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IV. 
Rozhodná cena nebyla insolvenčním správcem ani v pokynu zástupce věřitelů určena.   

 
V. 

Výše nejnižšího podání činí 500 000,00 Kč.  
 
Minimální výše příhozu se stanoví částkou 1 000,00 Kč. 
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (klikem) na kolonku 
„Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitel a jejich výše jsou řazeny chronologicky a časově 
za sebou a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této 
dražbě.  
Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nemohou dražitelé v 
elektronické dražbě činit stejné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, 
jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit 
časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy.  
Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené zákonem. 
Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému 
svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který 
podání učinil jako první. Ustanovení § 329 odst. 3 se nepoužije. Informace o příklepu se v elektronické podobě 
zveřejní v systému elektronické dražby. Udělení příklepu bude vydražiteli osvědčeno zvláštní listinou 
doručenou k jeho rukám. 
 

VI. 
Výše dražební jistoty činí 100 000,00 Kč. Jistotu jsou zájemci povinni zaplatit na účet soudního exekutora 
č.ú. 8900168593/5500, variabilní symbol 200001, specifický symbol rodné číslo zájemce nebo IČ zájemce. K 
platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li nejpozději hodinu před zahájením 
dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Do elektronické dražby budou připuštění jen 
dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu. Jistota se úspěšnému vydražiteli započte na jeho nejvyšší podání. 
Neúspěšným dražitelům se jistota vrací po skončení dražebního jednání a to na účet uvedený při registraci na 
portálu www.exdrazby.cz nebo na účet, z něhož byla poslána. 

 
VII. 

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší 
podání zaplatí vydražitel převodem na účet úschov soudního exekutora číslo č.ú. 8900168593/5500, 
variabilní symbol 200001, specifický symbol rodné číslo zájemce nebo IČ zájemce. Vydražitel má právo, aby 
mu bylo na požádání vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci. 

 
VIII. 

Vlastnictví vydražené věci přechází na vydražitele řádným a včasným zaplacením nejvyššího podání 
s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Tímto okamžikem je vydražitel oprávněn vydražené věci 
převzít. Důkazem o přechodu vlastnictví na vydražitele je potvrzení o přechodu vlastnického práva k 
vydražené věci. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva 
váznoucí na věci (§ 329 odst. 7 o.s.ř.).  

 
IX. 

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu a aby takové 
uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, 
že jinak k jeho právu nebude při provedení dražby přihlíženo. Bude-li uplatnění včas prokázáno, dražba bude 
odročena do pravomocného rozhodnutí o žalobě, ledaže prodejem movité věci v dražbě insolvenční správce 
odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem 
žalobce (§ 225 insolvenčního zákona). 

 
X. 

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k dražené movité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné 
koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo jakož i výhrada zpětné koupě k 
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vydražené movité věci zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při 
dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je prokázat listinami, doručenými soudnímu 
exekutorovi v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti nejpozději 
jeden den přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní 
dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázána a toto usnesení  
soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení 
není odvolání přípustné. 

 
XI. 

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby 
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz 
přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou. 
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na 
portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v 
sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“. 
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro 
dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je 
umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na 
portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na 
tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“. 
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být 
doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V 
případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání 
totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, 
jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řádně vyplněný 
a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny 
soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty 
budou doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze 
dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni 
konání této dražby starší dvanácti měsíců. 
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel 
soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů: 
a. Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“ 
b. Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského 
úřadu podatelna@exekutorurad.cz nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: 99hubct. 
c. Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence. 
d. Osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Jana Štichy, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 
Domažlice. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za 
předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním exekutorem a 
prokáže se mu platným úředním průkazem. 

 
 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§328b odst. 3 o.s.ř.). 
 
 
V Domažlicích 17. 9. 2020 
 

Mgr. Jan Šticha 
                    soudní exekutor 

 
 
Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu má insolvenční dlužník své sídlo, aby dražební 
vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým podle § 328b odst. 3) o.s.ř. ode dne 
obdržení do dne konání dražby. 
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Doručuje se: 
insolvenčnímu správci 
orgánu obce, v jejímž obvodu má insolvenční dlužník své sídlo 
 
Vyvěšuje se: 

úřední deska exekutora 
elektronická úřední deska exekutora 
úřední deska obce, v jejímž obvodu má insolvenční dlužník své sídlo 
portaldrazeb.cz 
 
Na vědomí: 

Úřad průmyslového vlastnictví 
věřitelé přihlášení do insolvence 
subjekty určené v pokynu zástupce věřitelů 
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