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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 pověření: Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 27.7.2018,
č.j. 308 EXE 290/2018-12, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Elektronický
platební rozkaz Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 24.5.2018, č. j. EPR 130381/2018-6, ve věci
oprávněného: STROM PRAHA a.s., se sídlem Lohenická čp.607, Praha - Vinoř 190 17, IČ:
25751069, právní zástupce JUDr Věra Surmíková, advokát se sídlem Jugoslávská čp.481 / čo.12, Praha Praha 2 120 00 proti povinnému: Robert Polcar, bytem Kaceřov čp. 34, Kaceřov - Kaceřov 331 51,
IČ: 71193898, nar. 21.7.1979, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 723 120,00 Kč s
příslušenstvím: úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 618 487,00 Kč od 16.3.2017 do zaplacení, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 3 933,00 Kč od 17.7.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky
100 700,00 Kč od 27.7.2017 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 70 742,60 Kč, pro náklady
oprávněného, které k 7.11.2018 činí celkem 14 302,20 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l podle § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst.1 o.s.ř
takto:
Ve výroku VII. usnesení ze dne 18.10.2018, č.j. 134 EX 07006/18-151, které vydal soudní exekutor
Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, se
opravuje zřejmá nesprávnost v určení výše a způsobu zaplacení jistoty, a to tak, že výrok VII. správně
zní:
„VII. Výše a způsob zaplacení jistoty
Jistota činí 20.000,00 Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Jistotu lze zaplatit v hotovosti k rukám
vykonavatele v den a v místě dražby od 08:30 do 08:59 hod.“
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal v průběhu exekučního řízení shora uvedené usnesení, kterým stanovil dražební
jednání na den 22.11.2018 v 09:00 hod.
V průběhu řízení exekutor zjistil zjevnou nesprávnost ve stanovení výše a způsobu zaplacení jistoty, když
dle ust. § 328b odst. 5 o.s.ř. má soudní exekutor povinnost stanovit jistotu v případě, že rozhodná cena
převyšuje po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou
platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000 EUR.
V souladu s ustanovením § 164 o.s.ř. za použití § 254 odst. 1 o.s.ř. exekutor z úřední povinnosti rozhodl tak,
jak uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Plzni, dne 7.11.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.

Soudní exekutor

