EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC,
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor
sídlo: Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8, e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800

V Olomouci dne 27.04.2020

Vyhotovil:

Mgr. Ivana Krčová
Marta Procházková

č.j.: 196EX 1520/19-77
ev. č. opr.: 0202EX9219

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc, který byl dne 02.05.2019 pověřen provedením exekuce
Okresním soudem v Přerově k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu, kterým je: výkaz nedoplatků, který
vydal (vyhotovil) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j. 9241801344 dne 30.11.2018, pro oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha,
proti povinnému:
Antonín Šípek, nar. 03.09.1962, IČ 15516253, bytem Rokytnice č.p. 319, 751 04 Rokytnice,
ve výši 24.862,- Kč a náklady exekuce,
rozhodl takto:
I. Dražba nařízená usnesením č.j. 196EX 1520/19-69 ze dne 03.04.2020 na den 13.05.2020 v 09:00 hodin, se
odročuje na 02.07.2020 v 09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
II. Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:

www.exdrazby.cz
Dražba bude ukončena nejdříve dne 02.07.2020 v 09:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí
podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje.
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
O d ů v o d n ě n í : K návrhu oprávněného, který byl podán dne 09.04.2019, bylo zahájeno exekuční řízení k vymožení
pohledávky oprávněného ve výši 24.862,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl Okresním soudem v Přerově
pověřen soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc.
Usnesením č.j. 196EX 1520/19-69 ze dne 03.04.2020 byla nařízena dražba, která se měla uskutečnit dne 13.05.2020 v
09:00 hodin, a to elektronicky na dražebním portálu www.exdrazby.cz
Před zahájením dražby nabyl účinnosti 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.
Dle ust. § 23 odst. 1 zák. č. 191/2020 Sb., není-li dále stanoveno jinak, do 30.06.2020 soud neprovede výkon rozhodnutí
prodejem movitých věcí. Soud může provést jiný soupis podle § 327a občanského soudního řádu, soupis na místě
samém provede tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné. Sepsané věci soud zajistí jenom v případě zvláštního
zřetele hodném.
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Dle ust. § 23 odst. 2 cit zák., odstavec 1 se nepoužije, pokud
a) 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
b) 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.
Dle ust. § 25 odst. 2 cit zák., na exekuční řízení se použijí ustanovení § 23 až 24 a odstavec 1 obdobně.
Z uvedených důvodů nezbylo, nežli rozhodnout o odročení dražby, když nadepsanou exekuci nelze provést, s tím, že
byl současně určen nový termín konání dražby, když ke dni vydání tohoto usnesení je zřejmé, kdy odpadnou zákonné
překážky konání dražby.
V tomto usnesení soudní exekutor rozhodl pouze o těch skutečnostech, které jsou nezbytné pro konání dražby v novém
termínu, v ostatním lze odkázat na usnesení, kterým byla nařízena dražba, jak je označeno ve výroku I. tohoto usnesení
a které je v rozsahu neupraveném v tomto usnesení ponecháno v platnosti.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná
uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.

Doručuje se:
1) spis, 2) oprávněný, 3) povinný, 4) orgán obce, v jehož obvodu bude dražba konána, 5) orgán obce, v jehož obvodu
má povinný bydliště, 6) úřední deska soudního exekutora, 7) web exekutorského úřadu, 8) portál dražeb
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