
 

 

Č.j. 091 EX 01367/09-123 

 

 
 

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 usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 

15.05.2008, č.j. 2 Nc 5892/2008-5, nabylo právní moci dne 10.07.2008, kterým byla nařízena exekuce 

podle rozhodnutí, který vydal Český telekomunikační úřad č. j. 51316/2007-637/III.vyř.Hav dne 

17.09.2007, v exekuční věci 

oprávněného: GENOR Finance s.r.o., Zdařilá 817/8, 140 00 Praha 4, IČ: 64051561, práv. zast. 
JUDr. Klára Kořínková Ph.D., advokát se sídlem Fügnerovo náměstí čp.1808 / 
čo.3, 120 00 Praha 

 
proti 
 
povinné: Venuše Čermáková, bytem Mysliboř 55, Mysliboř 588 62, nar. 18.04.1977  
 
 
pro dlužnou částku ve výši: 8 553,00 Kč s příslušenstvím, rozhodla  

 
takto: 

 

Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 091 EX 01367/09-118 ze dne 28. 4. 2020 se 
z důvodu přijetí zákona 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, zejména z důvodu 
znění ust. § 24, odročuje na 14. 7. 2020. 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Ve věci vedené podepsanou soudní exekutorkou pod sp.zn. 091 EX 01367/09 byla nařízena 
opakovaná dražba spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. ½ na nemovitých věcech, a to: 

 

 
 
 



 

 

 
 

         Dne 24. 4. 2020 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 § 
24 odst. 1 tohoto zákona do 30. června 2020 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité 
věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu. Dle § 25 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. se na 
exekuční řízení použijí ustanovení § 23 až 24 a odstavec 1 obdobně.  
  
           Vzhledem k tomu, že povinná má v nemovité věci – rodinném domě č.p. 55, který je součástí 
pozemku parc. č. St. 66 v k.ú. Mysliboř, trvalý pobyt a s ohledem na shora uvedené znění zákona č. 
191/2020 Sb. 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 28.05.2020  

 

JUDr. Ingrid Švecová 
soudní exekutorka 

 
Elektronický originál dokumentu 
podepsala el. certifikátem  
JUDr. Ingrid Švecová 

 
 
 
Doručuje se: 

 oprávněnému, povinnému 

 osoby s právy k nemovitosti  

 přihlášení věřitelé  

 Finančnímu úřadu dle místa nemovitosti  

 Obecnímu úřadu dle místa nemovitosti s žádostí o vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce 

 Finančnímu úřadu dle místa trvalého pobytu povinného 

 Obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu povinného 

 ČSSZ, VZP 

 Katastrálnímu úřadu dle místa nemovitosti  

 Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost 
 
 Toto usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce soudní exekutorky ke dni jeho vydání. 
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