
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ, 

Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, tel. 222 950 829; 

e-mail:podatelna@euprahavychod.cz; www.euprahavychod.cz; ID DS: 4d8shnc 
sp. zn.: 149 EX 3184/20-38 

č.j. oprávněného  

USNESENÍ 
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, PSČ 130 00, 

pověřený vedením exekuce Okresním soudem v Semilech ze dne 07.07.2020, č.j. 7 EXE 799/2020-9, na návrh oprávněného: 

EUROPENA, spol. s r.o., se sídlem Mírová pod Kozákovem č.p. 47, Mírová pod Kozákovem, IČ: 62579291, práv. zast. 

advokátem JUDr. Pavel Šutka, advokát, se sídlem Belgická 276/20, Praha, PSČ: 120 00, IČ: 07482400, proti povinnému: Jiří 

Šťovíček, bytem Myšina č.p. 2044, Turnov,  dat. nar.: 02.05.1957, k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému 

peněžitou pohledávku s příslušenstvím a uhradit náklady exekuce, 

 

vydává tuto  

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU: 
 

I. Soudní exekutor oznamuje v souladu s ustanovením § 320ab odst. 1 a § 328b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád (o.s.ř.) za použití § 52 odst. 1 ex. řádu d r a ž e b n í  r o k. Dražba se koná dne 01.09.2021 od 11:00:00 v sídle 

Exekutorského úřadu na adrese Milešovská 1326/4, Praha 3, 5. patro. 
 

II. Předmětem dražby je obchodní podíl povinného ve výši 50% (slovy: padesát procent) v obchodní společnosti 

EUROPENA, spol. s r.o., se sídlem Mírová pod Kozákovem č.p. 47, Mírová pod Kozákovem, IČ: 62579291, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37128, jehož cena byla stanovena v souladu 

s § 320ab odst. 2 o.s.ř. znalcem CENY + ODHADY ZLÍN s.r.o, IČ: 60711485.  

 

III. Rozhodná cena draženého obchodního podílu je 3.575.000,- Kč. 

 

IV. Nejnižší podání je stanoveno v souladu s § 329 odst. 2 o.s.ř. ve výši 1.191.667,- Kč 

 

V. Podání je možné zvyšovat o částku nejméně 10.000,- Kč. 

 

VI. Zájemci o dražbu obchodního podílu jsou povinni zaplatit jistotu. Výše jistoty se stanovuje částkou 200.000,- Kč. 
Platbu je nutné provést bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet soudního exekutora č.ú. 213405802/0600, vedený 

u Moneta Money Bank a.s., pod variabilním symbolem 20318420. Jako specifický symbol použije zájemce své rodné číslo 

nebo IČO. Dražební jistota musí být připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, jenž předchází dni dražby. K platbě na 

účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražby zjištěno, že na účet soudního exekutora také v 

uvedené lhůtě došla. K dražbě budou připuštěni jen ti dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu. 

 

VII. Obchodní podíl je omezeně převoditelný v souladu se společenskou smlouvu společnosti EUROPENA, spol. s r.o., 

se sídlem Mírová pod Kozákovem č.p. 47, Mírová pod Kozákovem, IČ: 62579291, jak vyplývá z notářského zápisu Mgr. Martiny 

Pokorné, notářky v Turnově, sp. zn. NZ 111/2016, N 87/2016, článek ZA DRUHÉ, odstavec Za šesté, a to takto: „Společník 

může smlouvou převést svůj podíl na společníka nebo na třetí osobu. Rozdělení podílu společníka je možné jen při jeho převodu, 

nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K převodu podílu na třetí osobu stojící mimo okruh společníků a 

k rozdělení podílu při jeho převodu je třeba souhlasu valné hromady. K převodu podílu mezi společníky se souhlas valné hromady 

nevyžaduje.“  

 

VIII. Zájemci o dražbu obchodního podílu jsou povinni nejpozději jeden den před zahájením dražby soudnímu exekutorovi 

prokázat, že splňují podmínky uvedené ve výroku č. VII. nebo stanovené zákonem, společenskou smlouvou nebo 

stanovami společnosti EUROPENA, spol. s r.o., se sídlem Mírová pod Kozákovem č.p. 47, Mírová pod Kozákovem, IČ: 

62579291. 

IX. Nejvyšší podání je vydražitel povinen uhradit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, na účet 

soudního exekutora č.ú. 213405802/0600, vedený u Moneta Money Bank a.s., pod variabilním symbolem 20318420. Jako 

specifický symbol použije zájemce své rodné číslo nebo IČO. Jinak nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu, které se 

(obmeškaný) vydražitel nemůže zúčastnit. 

X. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydraženému obchodnímu 

podílu, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Udělením příklepu se vydražitel stává společníkem obchodní 

společnosti namísto toho, jehož podíl byl vydražen. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a 

další práva váznoucí na vydraženém obchodním podílu. 

XI. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty 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, a poučení, že k 

přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f 

o.s.ř. se použijí přiměřeně. 

http://www.euprahavychod.cz/


XII. Soudní exekutor upozorňuje, že osoby, které mají k obchodnímu podílu předkupní právo (jiný společník společnosti) 

nebo výhradu zpětné koupě je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, 

musí je u soudního exekutora prokázat nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. 

XIII. Udělení příklepu exekutor oznámí obchodnímu rejstříku a obchodní společnosti. Nepodaří-li se prodat obchodní podíl ani 

v opakované dražbě, bude o této skutečnosti soudním exekutorem obchodní společnost písemně vyrozuměna. 

 

P o u č e n í:  
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné § 328b odst. 3 o.s.ř. 

Podklady k draženému obchodního podílu včetně znaleckého posudku k jeho ocenění si mohou zájemci o dražbu 

prohlédnout dne 18.8.2021 nebo 01.09.2021 na adrese v sídle Exekutorského úřadu na adrese Milešovská 1326/4, Praha 3, 

5. patro, vždy od 09:00 do 11:00 hodin.  

Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel povinného nesmí dražit. 

Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. 

Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.  

Na písemnou žádost účastníka řízení, jemuž byly doručeny listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti poskytovatele 

poštovních služeb, zašle soudní exekutor účastníkovi řízení elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti 

účastníka písemnosti vyhotovené v elektronické podobě a podepsané uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho 

zaměstnance, nebo tyto písemnosti předá účastníkovi řízení v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 

 

V Praze dne 29.07.2021     

                                                                                                                              

        JUDr. Ivo Erbert v.r. 

soudní exekutor 

za správnost vyhotovení: Mgr. Karel Pospíšil, exekutorský kandidát,  

pověřený soudním exekutorem 


