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U S N E S E N Í
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, provádějící exekuci na základě:  pověření Okresní soud v
Karviné, č.j. 48 EXE 3470/2014-13, ze dne 01.12.2014, vydaného na základě vykonatelného rozhodnutí - 
elektronický platební rozkaz č.j. EPR 294464/2013 - 5, který vydal Okresní soud v Karviné dne 21.10.2013 a
který  se  stal  pravomocným  dne  19.12.2013  a  vykonatelným  dne  19.12.2013 ve  prospěch  oprávněného 
ČESKÁ TELEVIZE, Na hřebenech II 1132/4, 14700, Praha 4, IČ 00027383, zast. JUDr. Dalibor Kalcso,
advokát,  Resslova  956/13,  50002,  Hradec  Králové a  v  neprospěch  povinného  BARBORA
ŘEZNÍČKOVÁ,  Čs.  armády  1032,  73581,  Bohumín,  nar.19.05.1979,  rozhodl v souladu 
s ustanovením zákona č.120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění a současně v souladu s ustanovením § 
328b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

t a k t o :

Soudní exekutor r u š í  dražební vyhlášku č.j.: 067 EX 24601/14-76, ze dne 27.04.2020, kterou nařídil 
dražbu movitých věcí povinného na den 21.07.2020 11:00, Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany.

Odůvodnění:

Soudní  exekutor  oznámil  dražební  jednání  dražební  vyhláškou č.j.  067 EX 24601/14-76,  kterou 
nařídil  dražbu  sepsaných  movitých  věcí  na  den  21.07.2020  11:00,  Restaurace  Střelnice,  ul.Míru  24,
Rokycany.

Účinky spojené se  zahájením insolvenčního  řízení  upravuje  zákon č.  182/2006 Sb.,  o  úpadku a 
způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů („IZ“) v § 109 odst. 1 písm. c), který stanoví, že výkon 
rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží  
do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.  

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Účinky 
zahájení  insolvenčního řízení  nastávají  okamžikem zveřejnění  vyhlášky v insolvenčním rejstříku,  kterou  
příslušný soud oznamuje zahájení insolvenčního řízení.  Soud zveřejní vyhlášku v insolvenčním rejstříku 
nejpozději do dvou hodin poté, kdy mu insolvenční návrh došel. Soudní exekutor zjistil, že v insolvenčním 
rejsříku je vedeno insolvenční řízení na povinného.

S ohledem  na  skutečnost,  že  nejsou  splněny  procesní  podmínky  pro  provedení  dražby,  rozhodl 
soudní exekutor tak, jak je shora uvedeno a zrušil dražební vyhlášku č.j. 067 EX 24601/14-76, kterou nařídil 
dražbu movitých věcí povinného.

Pokud  Vám byl  tento  dokument  doručen  bez  otisku  razítka  a  bez  podpisu,  jedná  se  o  dokument  doručovaný  prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí.  Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské 
komory  České republiky – kancelářský  řád, k písemné žádosti  účastníka,  kterému byl  listinný stejnopis  tohoto dokumentu 
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo 
se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.  

V Praze dne 20.07.2020 

Otisk úředního razítka

 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

  

Za správnost:
Hana Častulíková
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