
 

 

Č.j. 091 EX 06828/14-132 

 

LS 1602037 
 

U S N E S E N Í 

 
soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130 

00 Praha 3, pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Děčíně ze dne 

10.09.2014, č.j. 47 EXE 7112/2014-8, doložka provedení exekuce byla zapsána dne 25.11.2014, 

vydáno dle rozsudku, který vydal Okresní soud v Děčíně č. j. 6 EC 221/2011-44 dne 22.05.2013, nabyl 

právní moci dne 18.03.2014, vykonatelný dne 22.03.2014, v exekuční věci 

oprávněného: Agentura Česká inkasní, s.r.o., Lomnického 1705, 140 00 Praha, IČ: 28370210, 
práv. zast. JUDr. Robert Mrázik, advokát se sídlem Karlovo nám. čp.32 / 
čo.26, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město 

 
proti 
 
povinnému: Stanislav Horák, bytem U Nádraží čp.1562, Varnsdorf 407 47, IČ: 62231812, 

nar. 03.06.1953  
 
 
pro dlužnou částku ve výši: 84 002,00 Kč s příslušenstvím, rozhodla  

 
takto: 

 

Dražba movitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 091 EX 06828/14-128 ze dne 14.4.2020 se 
odročuje na neurčito. 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Ve věci vedené podepsanou soudní exekutorkou pod sp.zn. 091 EX 06828/14 byla nařízena dražba 
nemovitých věcí, a to: 
 

 
 

Dne 29.4.2020 vydala soudní exekutorka usnesení o odročení termínu dražby na den 8.7.2020. 
Povinný podal dne 26.5.2020 insolvenčnímu soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 
oddlužení. Podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákona lze na majetek, 
který náleží do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit exekuci, nelze ji však provést. 
 
S ohledem na shora uvedenou skutečnost soudní exekutorka dražební jednání ve smyslu ust. § 119 
odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, odročila. 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.  

 



 

 

 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). 

 
V Praze dne 22.06.2020  

 

JUDr. Michaela Petr Humlová 
exekutorská kandidátka 

pověřená soudní exekutorkou 
JUDr. Ingrid Švecovou 

 
Elektronický originál dokumentu 
podepsala el. certifikátem  
JUDr. Michaela Petr Humlová 
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