Č.j.: 152 EX 79/11 - 797
USNESENÍ
Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor, se sídlem
Bechyně, Čechova 298, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní
soud v Trutnově pod č.j. 18 EXE 1273/2011-10 dne 10.11.2011, kterým byl nařízen výkon
exekučního titulu, kterým je: směnečný platební rozkaz, který vydal Krajský soud v Hradci
Králové dne 17.08.2009 pod č.j. 39 Cm 376/2009-25, ve znění opravného usnesení, které vydal
Krajský soud v Hradci Králové dne 21.08.2009 pod č.j. 39 Cm 376/2009-28, a rozsudek, který
vydal Krajský soud v Hradci Králové dne 22.12.2010 pod č.j. 39 Cm 376/2009-161, k uspokojení
pohledávky
oprávněné(ho):
1. COSMICO FOUNDATION, reg. č. ST. 82992,
sídlo: Mitteldorf 1, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví,
zastoupen(a): Mgr. Vratislav Urbášek, advokát,
sídlo: Národní 973/41, 110 00 Praha 1,
v částce 135.000,00 EUR s příslušenstvím, t.j.:
- úrok - 6% ročně z částky 135.000,00 EUR od 01.01.2009 do zaplacení,
- náklady z předchozích řízení ve výši 274.871,00 Kč,
a dále v částce 450,00 EUR,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. Dušan Jarolín, nar. 9.5.1961,
bydliště: Hüttlova 868, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí,
prodejem nemovitosti rozhodl takto:
I.
Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 79/11
- 304 ze dne 1.1.2013 nařízeno na den 1.2.2013 v 16:00 hod na portálu (webové adrese)
www.drazby-exekutori.cz, usnesením č.j. 152 EX 79/11 - 383 ze dne 31.1.2013 odročená na
neurčito, usnesením č.j. 152 EX 79/11 - 770 ze dne 2.3.2014 nařízena na den 18.4.2014 v 16:00
hod. na portálu (webové adrese) www.drazby-exekutori.cz, a usnesením č.j. 152 EX 79/11 - 785
ze dne 14.4.2014 odročená na den 12.6.2014 v 16:00 hod. na portálu (webové adrese)
www.drazby-exekutori.cz, se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že dne 4.3.2014 bylo na základě usnesení
Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 40 INS 5721/2014-A-2/celk. 1 ze dne 4.3.2014
proti povinnému zahájeno insolvenční řízení.
Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) věta prvá zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního
zákona, v platném znění, se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon
rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek,
který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

S ohledem na účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a k přihlédnutím ke
skutečnosti, že insolvenční řízení do dnešního dne neskončilo a v insolvenčním řízení byla již i
zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení a nelze tudíž ani očekávat skončení
insolvenčního řízení odmítnutím insolvenčního návrhu, rozhodl soudní exekutor o odročení
dražebního jednání na neurčito.
Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o odročení elektronické
dražby je ve smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního
řádu, rozhodnutí exekutora, jímž se upravuje vedení exekučního řízení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Bechyni dne 10. června 2014

Mgr. Predrag
Kohoutek
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