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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 

Praha 10, pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Kladně ze dne 21.12.2016, č.j. 20 EXE 28/2016-
17,  podle  vykonatelného  notářského  zápisu JUDr.  Tomáše  Bacílka,  notářského  kandidáta  JUDr.  Bohumily 
Račokové, notářky v Kladně, č.j. NZ 809/2016, N 830/2016 ze dne 19.10.2016, ve věci
oprávněného: DANGLART Services, s.r.o., se sídlem Vlkova 631/24, Praha, IČ: 27432378, práv. 
zast. advokátem JUDr. Jan Bacílek, se sídlem T. G. Masaryka 108/, Kladno, Kročehlavy, 
proti povinnému: Dental komplement s.r.o., se sídlem Sportovců 2457/, Kladno, IČ: 24231657

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému: pohledávku ve výši 715831,63 Kč, a povinnosti povinného uhradit  
oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, dle ust. § 328b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.,  
občanský soudní řád (o.s.ř.) za použití § 52 odst. 1 ex. řádu vydává tuto 

Dražební vyhlášku
o provedení dražby movitých věcí

I. Soudní  exekutor  oznamuje  v souladu  s ustanovením §  328b  odst.  3  zák.  č.  99/1963  Sb.,  občanský 
soudní  řád (o.s.ř.)  za použití  § 52 odst.  1 ex.  řádu konání  dražby  movitých  věcí  povinného,  sepsaných  při 
provádění exekuce.

Datum konání dražby: 31.10.2017 od 09:30:00 hod
Místo konání dražby: Sportovců 2457, Kladno (budova Dentální kliniky Kladno).

II. Předmětem dražby jsou movité věci: 

položka č. počet 
kusů

popis věci rozhodná 
cena Kč (vč. 
DPH)

nejnižší 
podání Kč 
(vč. DPH)

1 21 Stůl šedivý - trapézový stůl Wiesnerhager concept clip 11000 3667

2 38 Židle šedivá VITRA TIPTONCHAIR 6400 2134

3 12 Židle bílá VITRA TIPTONCHAIR 2000 667

4 1 Stomatologické křeslo ADEC s příslušenstvím 148800 49600

5 1 Pískovač EMS Airflon MASKO PIEZON 4200 1400

6 1 Endomotor VDW Silver reciproc 5300 1767

7 1 Asistenční lustr A-dec 545 s nábytkovou jednotkou 800 267

8 13 Židle šedivá VITRA TIPTON CHAIR 2200 733

9 1 Čistička kolínek ASISTINA 301 plus 3800 1267

10 1 Stůl barový dřevěný, skleněná deska 4200 1400

11 3 Kuchyňský kout ZUBBAR + myčka, dřez, police 8400 2800

12 2 Křeslo bílé otáčecí 1900 950
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13 2 Židle bílá VITRA TIPTONCHAIR 200 67

14 2 Soda bar - pítko na vodu 5000 1667

15 1 BTV SAMSUNG LH40DBD 2500 833

16 3 Vysoušeč rukou na WC - JOFEL 1600 533

17 1 BONQ monitor bílý 500 167

18 2 IPtelefon EALINK černý 600 200

19 2 Kuchyňská linka - ordinace, bílá s dřezem (bez 
spotřebičů)

10500 3500

20 3 Nábytek ordinace - linka bílá 9500 3167

21 3 Osvětlení zubní, chrom / sklo - závěsné 2500 834

22 16 Reproduktory nástěnné bílé 2700 900

23 1 monitor Lenovo černý 500 167

24 4 Police se zásuvkami, bílé, dřezy, baterie 12600 4200

25 1 laboratorní stůl bílý 2500 833

26 1 SCHICK G2 Concept 2500 833

27 1 Tvarovač laserový Giroform 5300 1767

28 3 Osvětlení zubní, chrom / sklo – závěsné 2500 833

29 3 Souprava výuková zubařská + PC, monitor 630000 315000

30 9 Souprava výuková zubařská + PC, monitor 418500 139500

31 12 pojízdná židle – překližka 4300 1433

32 8 pojízdná židle – překližka, polstrovaná 3900 1300

33 1 stůl kulatý bílý 500 167

celkem 1.317.700 544.553

kdy dražené věci pod položkou 1 – 33 budou prvně draženy jako soubor movitých věcí, kdy nevydraží-li se bude 
v dražbě bezprostředně pokračováno vyvoláním jednotlivých položek v uvedeném pořadí. 

III. Rozhodná cena movitých věcí a nejnižší podání je stanovena výrokem II. této dražební vyhlášky.
IV. Výše jistoty k dražbě souboru movitých věcí pod pol. 1 – 33 se stanovuje na částku 100.000,- Kč. 

Zájemce o účast v dražbě a koupi dražených movitých věcí (dražitel) je povinen zaplatit  stanovenou 
jistotu nejpozději před zahájením dražebního jednání na účet soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, 
Exekutorský  úřad  Praha  1,  č.  ú.:  2489912329/0800  vedeného  u  České  spořitelny,  a.s.,  a  to  pod 
variabilním symbolem: 9920116 a specifickým symbolem:  rodné číslo nebo IČ dražitele, kdy zájemci 
se  upozorňují,  že  k  platbě  na  účet  exekutora  lze  přihlédnout  jen  tehdy,  bylo-li  před  zahájením 
dražebního  jednání,  nejpozději  ke  konci  lhůty  stanovené  k prezentaci  dražitelů,  zjištěno,  že na  účet 
exekutora takováto platba došla a lze ji a jejího plátce náležitě identifikovat.
Jistotu lze rovněž zaplatit ve stejné lhůtě v hotovosti, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší  

možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, a to v místě konání dražby 
nejpozději  30 min před jejím zahájením nebo předem do pokladny soudního exekutora Mgr.  Hynka 



Sekyrky, a to v sídle Exekutorského úřadu Praha 1, Murmanská 1475/4, Praha 10.
V případě pokračování dražby vyvoláním jednotlivých položek se složení dražební jistoty nevyžaduje.

V. 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; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f 
o.s.ř. se použijí přiměřeně

P o u č e n í: 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Movité  věci  určené  k dražbě  je  možno  si  prohlédnout  dne  31.10.2017  na  adrese  Sportovců  2457,  Kladno 
(budova Dentální kliniky Kladno), od 09:00 do 09:20 hodin. 
Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora a povinný nesmí dražit.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno 
podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. 
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní – li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Přesahuje-li 
nejvyšší podání maximální částku stanovenou zvláštním předpisem pro platbu v hotovosti, je vydražitel povinen 
uhradit nejvyšší podání bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak nařídí soudní exekutor 
opětovnou dražbu. Na nejvyšší podání se započítává složená jistota, je-li vyžadována pro účast v dražbě. Zaplatí-
li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas , přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci nebo souboru 
vydražených věcí, a to s právními účinky udělení příklepu. Přechodem vlastnického práva na vydražitele zanikají 
zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na vydražené věci. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci 
do jednoho měsíce po doplacení nejvyššího podání, postupuje soudní exekutor podle ust. § 330 odst. 2, odst. 3 
o.s.ř.

V Praze dne 20.09.2017
L.S.                                                                                                                             

Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor 

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený v součinnosti s provozovatelem poštovních 
služeb (hybridní pošta), se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v 
elektronické podobě a podepsaná podle § 16a stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, 
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky, kancelářského řádu).

Doručuje se:
oprávněný
povinný
manžel povinného
orgán obce v jejímž obvodu je konána dražba
orgán obce v jejímž obvodu má bydliště povinný
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