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U s n e s e n í  
 

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 

140 00 Praha - Praha 4, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu ve Znojmě ze dne  

4.11.2010, č.j. 15 EXE 7096/2010-5, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek 

Okresního soudu ve Znojmě ze dne 27.5.2010, č. j. 14 EC 1224/2009,  ve věci oprávněného:  Český inkasní 

kapitál, a.s., se sídlem Václavské náměstí čp.808 / čo.66, Praha - Praha 1  110 00, IČ: 27646751, právní 

zástupce JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp.1326 / čo.5, Praha - Praha 4 140 00,  proti 

povinnému:  Patrik Gürtelschmidt, bytem Lesná 21, Lesná 671 02, IČ: 75767422, nar. 17.7.1974,  k 

uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  Jistina 9,396.00 Kč, s příslušenstvím: soudní poplatek 300.00 Kč, 

náklady právního zastoupení 11 880.00 Kč, úrok z prodlení 35.00 Kč, úrok z prodlení 2,00% ročně z částky 8 996,00 

Kč od 13.5.2004 do zaplacení, úrok 1,89 % ročně z částky 8 996,00 Kč od 13.5.2004 do zaplacení, náklady 

oprávněného: 3 121,80 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,   

 

ve věci provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu povinného ve výši 1/4 na nemovitostech a jejich 

příslušenství:  

 
 

 

r o z h o d l   

 

 

t a k t o :  

 

I .   

 

Dražba nemovitostí nařízená na den 10.11.2016 v 13:00 hod. se odročuje na 5.1.2017 v 13:00 hod. Ostatní 

ustanovení usnesení č.j. 081 EX 39647/10-317 ze dne 27.9.2016 se nemění. 

 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

       Soudní exekutor vydal dne 10.11.2016 usnesení – dražební vyhlášku č.j. 081 EX 39647/10-317, kterým 

rozhodl o provedení exekuce prodejem shora specifikovaných nemovitých věcí povinného. 

       Dražební jednání bylo odročeno z důvodu technické závady informačního systému, kdy o odročení dražby 

byli účastníci informováni prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz , a to 

informací o tom, že výše uvedené dražební jednání bylo odročeno.  

       Vzhledem k tomu, že z důvodu technické závady informačního systému nebylo možno vydat toto usnesení, 

vydává jej soudní exekutor dnešního dne, tj.18.11.2016, kdy toto usnesení bude zveřejněno na elektronické úřední 

desce Exekutorského úřadu Praha-východ, soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala a rozesláno účastníkům 

řízení dle § 336c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  

       Vzhledem k této skutečnosti proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto 

http://www.exdrazby.cz/


usnesení a dražební jednání odročil na den 5.1.2017 v 13:00 hod.  

 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). 

 

V Praze dne 18.11.2016 

 

JUDr. Marcel Smékal, v.r. 

Soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení Jana Toušková 

pověřena soudním exekutorem JUDr. Marcelem Smékalem  

 

 
I n f o r m a c e :  Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. 

řáduEKČR); na žádost ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič 

dat. 
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