číslo jednací : 122 EX 369/17-48
ev. č. opr. 690042017

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený
vedením této exekuce, pověřením vydaném Okresním soudem ve Zlíně (exekuční soud) dne
18.09.2017 pod č. j. 25 EXE 2283/2017-10 k vymožení povinnosti dle exekučního titulu, kterým je
rozhodčí nález, který vydal Mgr. Pavla Kosíková, rozhodce pod č. j. Ro 2/2017 dne 07.04.2017, který
nabyl právní moci dne 10.04.2017, k uspokojení přednostní pohledávky (práva) oprávněného:
AsisTeam s.r.o., se sídlem Kaprova 42/4, Praha, PSČ 110 00, IČ 28319061, zast. Mgr. Arnošt
Ryšavý, advokát, Erbenova 2637/58, Jihlava, PSČ 586 01, ve výši 1.080.600,- Kč spolu s přísl.:
úroky ve výši 36% ročně z částky 750.000,- Kč ode dne 01.07.2016 do zaplacení, úroky ve výši 0.1%
denně z částky 750.000,- Kč ode dne 01.10.2016 do zaplacení, úroky z prodlení ve výši 8.05% ročně
z částky 37.500,- Kč ode dne 18.07.2016 do zaplacení, úroky z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky
83.625,- Kč ode dne 25.02.2017 do zaplacení, náklady nalézacího řízení ve výši 74.064,80 Kč , jakož
i k náhradě nákladů této exekuce proti povinnému: Jaroslav Vavřička, Potoky č.p. 4315, Zlín, PSČ
760 01, r.č. 580519/2228, IČ 14636581,
rozhodl takto :
Elektronické dražební jednání nařízené usneseními soudního exekutora č. j. 122 EX 369/17-30
ze dne 19.1.2018 a č. j. 122 EX 369/17-40 ze dne 21.5.2018 na čtvrtek 21.6.2018 ve 13:00 hod. se
odročuje na neurčito.

Odůvodnění:
V této právní věci pověřením, které vydal Okresní soud ve Zlíně, byl pověřen vedením
exekuce soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad v Kroměříži, Jánská 25/1.
Exekutor v průběhu řízení rozhodl usneseními č. j. 122 EX 369/17-30 ze dne 19.1.2018 a č. j.
122 EX 369/17-40 ze dne 21.5.2018 o nařízení elektronického dražebního jednání ve věci prodeje
nemovitých věcí povinného na den 21.6.2018 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního serveru na
adrese www.exdrazby.cz. Vzhledem k tomu, že proti povinnému bylo usnesením Krajského soudu v
Brně č. j. KSBR 33 INS 10347/2018 ze dne 21.6.2018 zahájeno insolvenční řízení, nemůže soudní
exekutor s ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona pokračovat v provádění
exekuce. Z tohoto důvodu rozhodl soudní exekutor o odročení nařízeného dražebního jednání na
neurčito.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné [§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.].
.

V Kroměříži, dne 21.06.2018
otisk úředního razítka
Mgr. David Chaloupka, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Miroslav Úlehla

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.

