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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 2 

 
Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor 
Exekutorského ú adu Mladá Boleslav, se sídlem Táborská 527 
293 05 Mladá Boleslav který byl pov en exeku ním soudem, kterým je: Okresní soud v Benešov  k vedení 
exekuce na základ  exeku ního titulu, kterým je:  rozhod í nález, který vydal Rozhod í soud p i Hospodá ské 
komo e eské republiky a Agrární komo e eské rep. dne 19.01.2016 pod .j. Rsp 1108/15, k uspokojení 
pohledávky  
 
oprávn né(ho):    
1. Raiffeisen stavební spo itelna, a.s., I : 49241257, 

sídlo: Kon vova 2747/99, 130 45 Praha 3, 
 
proti povinné(mu):   
1. Miloš Kubík, r. .: nar. 23.05.1953, : 44293178,  

bydlišt : Bo ovice 7, 25601 Struha ov, 
 

2. René Marksová, nar. 04.10.1957,  
bydlišt : Wenzigova 1858/13, 12000 Praha, 
 

pro pohledávku oprávn né(ho)  
ve výši 459.219,39 K  s p íslušenstvím, t.j.:  
- úrok z prodlení - 8.05% ro  z ástky 494.095,44 K  od 08.10.2015 do 17.02.2016, 
- úrok z prodlení - 8.05% ro  z ástky 484.095,44 K  od 18.02.2016 do 21.03.2016, 
- úrok z prodlení - 8.05% ro  z ástky 474.095,44 K  od 22.03.2016 do 25.04.2016, 
- úrok z prodlení - 8.05% ro  z ástky 464.095,44 K  od 26.04.2016 do 26.05.2016, 
- úrok z prodlení - 8.05% ro  z ástky 454.095,44 K  od 27.05.2016 do zaplacení, 
- náklady z p edchozích ízení ve výši 16.875,00 K , 
a pro náklady exekuce a náklady oprávn né(ho) ur ené v p íkazu k úhrad  náklad  exekuce. 
 

I. Na izuje se dražební rok na den 07.08.2018 od 9.15 hod., na adrese Bo ovice 7, 256 01 Struha ov. 
 
II. edm tem dražby jsou tyto movité v ci: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výše uvedené movité v ci je možno prohlédnout v den konání dražby v dob  od 8:30 do 9:00 hod. na adrese 
Bo ovice 7, 256 01 Struha ov.. 
 

III. Movité v ci, které jsou p edm tem dražby, budou draženy samostatn . 

c Rozhodná cena Nejnižší podání Minimální p íhoz 
 3. St l psací se šuplíky 3.000,- 1.000,- 100,- 
 5. Sk  d ev ná 

1.500,- 500,- 100,- 
 6. Sk  d ev ná 1.500,- 500,- 100,- 
 7. Jídelní sestava  
     lavice 2ks + st l 900,- 300,- 50,- 
 8. Sk  d ev ná 1.200,- 400,- 50,- 
11. Válendy 2ks 1.800,- 600,- 100,- 
13. Válendy 2ks 1.800,- 600,- 100,- 
15. Postel dvoul žko, 
       matrace            1.200,- 400,- 50,- 
19.  Postel dvoul žko, 
       matrace            1.200,- 400,- 50,- 
20. Šatní sk  1.500,- 500,- 100,- 
22. Stoly kancelá ské 3ks 1.500,- 500,- 100,- 
23. Regály d ev né 9ks 6.000,- 2.000,- 200,- 
25. Sk  d ev ná  
prosklená 3.000,- 1.000,- 100,- 
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IV. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje. 
 
V.  Soudní exekutor  u p o z o r  u j e , že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo  do ízení p istoupili 

jako další oprávn ní, a další v itelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek 
zajišt ných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajiš ovacím p evodem práva, než pro které byl 
na ízen výkon rozhodnutí, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dražby, jestliže v p ihlášce uvedou výši 
pohledávky a jejího p íslušenství a prokáží-li je p íslušnými listinami, a dále, že k p ihláškám, v nichž výše 
pohledávky nebo jejího p íslušenství nebude uvedena,  se nep ihlíží; ustanovení  § 335 odst. 2 a § 336f o.s. . 
se použijí p im en . 

 
VI. Soudní exekutor  v y z ý v á   každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu, aby je uplatnil u soudního 

exekutora, a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání, jinak k jeho 
právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo. 

 
VII. ast na dražb  je bezplatná. Ve ejné dražby se mohou ú astnit fyzické osoby starší 18-ti let a právnické 

osoby. Zájemce o dražbu musí p ed zahájením dražby prokázat svou totožnost platným ú edním pr kazem 
totožnosti. Pokud p jde o ú ast v dražb  v zastoupení, zástupce p edloží ú edn  ov enou plnou moc 
k zastupování. Soudci, zam stnanci soud , povinný a manžel povinného nesm jí dražit.   

 
VIII. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo u in no podání vyšší. Výše ceny vydražené v ci 

(souboru v cí) není omezena cenovými p edpisy. Exekutor ud lí p íklep dražiteli, který u iní nejvyšší podání. 
iní-li n kolik dražitel  stejné podání a nebylo-li u in no vyšší p ípustné podání, ud lí exekutor p íklep 

nejprve tomu, komu sv í p edkupní právo, není-li p íklep takto ud len, ud lí jej dražiteli, který byl ur en 
losem. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbyte ného odkladu (vydražitel musí nejvyšší podání 
ihned zaplatit, nep esahuje-li ástku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti dle zák. . 
254/2004 Sb.), neu iní-li tak, draží se v c znovu bez jeho ú asti. 

 
IX. Vlastnické právo k vydražené v ci (souboru v cí) p echází na vydražitele ud lením p íklepu a ádným a 

asným zaplacením nejvyššího podání. P echodem vlastnictví na vydražitele zanikají závady váznoucí na 
ci. Exekutor tímto vyzývá všechny osoby, aby uplatn ní p ípadných práv nep ipoušt jící dražbu (§ 267 

o.s. .) prokázali p ed zapo etím dražby. Pozdní uplatn ní takových práv již nem že být uplatn no na újmu 
vydražitele.  

 
X. Nep evezme-li vydražitel vydražené v ci do 1 m síce po doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní 

exekutor podle § 330 odst. 2 a 3 o.s. . 
 
 
 
P o u  e n í : Proti dražební vyhlášce není p ípustný opravný prost edek. Dražební vyhláška není soudním 

rozhodnutím. 
 
V Mladé Boleslavi dne 20.06.2018 
 
 
       Mgr. Martin Slavata 
       soudní exekutor 
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