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USNESENÍ
Soudní exekutor Exekutorského úřadu v Rakovníku Mgr. Pavel Tintěra, se sídlem Husovo náměstí 22,
269 01 Rakovník, ve věci výkonu exekuce
oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČO 41197518
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha
proti
povinnému Antonín Kott, nar. 29. 12. 1968
trv. bytem Zdislavice č.p. 147, 257 64 Zdislavice
pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím, nákladů oprávněného v exekučním
řízení a nákladů exekuce, a v souladu se zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů rozhodl ve věci provádění exekuce prodejem
nemovitých věcí t a k t o :
Dražební jednání, nařízené dražební vyhláškou soudního exekutora ze dne 7. 4. 2020,
č. j. 221 Ex 1141/14-43 na den 11. 5. 2020 se začátkem v 10:00 hodin, se odkládá na den 1. 7. 2020
v 10:00 hodin, kdy bude zahájeno. Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Elektronické dražební jednání bude ukončeno nejdříve dne 1. 7. 2020 v 10:30 hodin, dražba se
však koná, dokud dražitelé činí podání.
Odůvodnění
Dražební vyhláškou soudního exekutora ze dne 7. 4. 2020, č. j. 221 Ex 1141/14-xx byla nařízena dražba
nemovitých věcí povinného a termín dražebního jednání byl stanoven na 11. 5. 2020 v 10:00 hodin.
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to podíl ve výši 1/2 na a) pozemku parcelní číslo
St. 215 o výměře 110 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Zdislavice
č.p. 147, bydlení, stojící na pozemku parcelní číslo St. 215, a b) pozemku parcelní číslo 161/3 o výměře
789 m2, druh pozemku zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 64 pro obec Zdislavice,
katastrální území Zdislavice u Vlašimi.
Dne 24. 4. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené,
oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.
Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 52 odst. 2 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat
všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu
rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Podle § 55b odst. 1 exekučního řádu při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského
soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu
prvého stupně.
Podle § 55b odst. 2 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, exekutor rozhoduje usnesením,
které doručí účastníkům řízení a dalším osobám, o jejichž návrzích a právech a povinnostech
rozhoduje.
Podle § 24 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. do 30. června 2020 soud neprovede výkon rozhodnutí
prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu.
Podle § 24 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 191/2020 Sb. (obdobně dle § 23 odst. 2 písm. a), b) zákona č.
191/2020 Sb.) odstavec 1 se nepoužije, pokud povinný písemně oznámí soudu, že má ve výkonu
rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat; ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení
povinného, soud ve výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračuje, nebo výkonem rozhodnutí
prodejem movitých věcí jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené
poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými
činy.
Předmětem dražby v tomto řízení je (byť jen) podíl na nemovité věci, ve které má povinný místo
trvalého pobytu. Protože povinný nevyjádřil s pokračováním dražby souhlas a zároveň nejsou v řízení
vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na
zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy, nezbylo, než termín
konání dražebního jednání odložit na den, následující po 30. 6. 2020.

Poučení
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
Původní dražební vyhláška zůstává, kromě samotného termínu dražby, v platnosti a všechny osoby na
dražbě zúčastněné se jí i nadále řídí.
V Rakovníku dne 6. 5. 2020
Mgr. Pavel Tintěra
soudní exekutor

