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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00
Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Šumperku ze dne
26.06.2019, č.j. 14 EXE 603/2019-11, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Platební rozkaz Okresního soudu v Šumperku ze dne 09.05.2019, č. j. 216 C 18/2019-35, Platební rozkaz
Okresního soudu v Šumperku ze dne 09.05.2019, č. j. 216 C 17/2019-40, ve věci oprávněného:
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická čp.333 / čo.150, Praha - Praha 5 150 00, IČ:
00001350, právní zástupce JUDr. Martin Bjalončik, advokát se sídlem Václavské náměstí čp.846 / čo.1,
Praha - Nové Město 110 00 proti povinnému: Pila Vernířovice s.r.o., se sídlem Rybářská čp. 622,
Vikýřovice 788 13, IČ: 60778482, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 853 708,87 Kč s
příslušenstvím: úrok 37 726,39 Kč, úrok 9,50 % ročně z částky 600 000,00 Kč od 25.02.2019 do zaplacení,
úrok z prodlení 29 387,66 Kč, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 600 000,00 Kč od 25.02.2019 do
zaplacení, úrok 20,00 % ročně z částky 3 650,00 Kč od 30.11.2018 do zaplacení, náklady předcházejícího
řízení 63 456,50 Kč, úrok 13 228,04 Kč, úrok 7,90 % ročně z částky 246 758,87 Kč od 25.02.2019 do
zaplacení, úrok z prodlení 14 579,00 Kč, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 246 758,87 Kč od
25.02.2019 do zaplacení, úrok z prodlení 20,00% ročně z částky 3 300,00 Kč od 20.11.2018 do zaplacení,
náklady předcházejícího řízení 41 559,50 Kč, pro náklady oprávněného, které k 02.10.2019 činí celkem
14 931,40 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
rozhodl na základě ustanovení § 29 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“), v souladu
s ustanovením § 254 dost. 1 OSŘ a § 52 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád, dále jen „EŘ“)
takto:
Pro toto řízení se ustanovuje povinnému Pila Vernířovice s.r.o., se sídlem Rybářská čp. 622,
Vikýřovice 788 13, IČ: 60778482, z důvodu neexistence osoby schopné jednat za právnickou osobu,
opatrovník - JUDr. Jaroslav Tomášek LL.M., advokát, se sídlem Kyjevská 1228/77, 32600 Plzeň, IČ:
66247799.

Odůvodnění:
Dne 17.6.2019 bylo na návrh oprávněného zahájeno shora uvedené exekuční řízení.
Podle ustanovení § 29 odst. 2 OSŘ ustanoví předseda senátu opatrovníka právnické osobě, která jako
účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je
sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

Podle § 254 odst. 1 OSŘ na výkon rozhodnutí se užije ustanovení předcházejících částí, není-li v této části
uvedeno jinak. Rozhoduje se však vždy usnesením.
Dle § 52 odst. 1 EŘ nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení
občanského soudního řádu.
V průběhu exekučního řízení bylo zjištěno, že povinná společnost Pila Vernířovice s.r.o., se sídlem
Rybářská čp. 622, Vikýřovice 788 13, IČ: 60778482 nemá řádně ustanovený statutární orgán – jednatele,
rovněž není soudnímu exekutorovi známo, že by existovala další osoba, která by za právnickou osobu vedle
statutárního orgánu mohla jednat, příp. zmocněnec s dříve udělenou dosud účinnou procesní plnou mocí.
Na základě výše uvedených důvodů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 OSŘ v návaznosti na § 254 odst.
1 OSŘ a § 52 odst. 1 EŘ rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu
v Ostravě prostřednictvím soudního exekutora.

V Plzni, dne 2.10.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Kateřina Spáčilová,
z pověření soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška

