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  Zn. pověření soudu: Naše zn.: V Praze dne: 

  24 EXE 1963/2019-16 183 EX 1144/19-173 16.10.2020 

 
 

USNESENÍ 
 

Soudní exekutor Mgr. Martina Havlová, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Českomoravská 18/142, 190 00  Praha 9, na základě pověření 
k vedení exekuce, které vydal Okresní soud v Rakovníku, dne 29.07.2019 pod č.j. 24 EXE 1963/2019-16 ve věci vykonatelného exekučního 
titulu  rozsudku, který vydal Okresní soud v Rakovníku, dne 09.10.2017 pod č.j. 9 C 59/2017-61, jenž se stal pravomocným a vykonatelným dne 
21.05.2019  v exekuční věci 

 
oprávněného: Ing. Alena Drvotová, bytem R. Novotného čp. 1143, 272 01 Kladno - Kročehlavy, nar. 23.06.1955 

právní zástupce JUDr. Michal Račok, advokát, se sídlem T. G. Masaryka čp. 108, 272 01 Kladno 
 
proti 
povinnému: Ing. Luboš Vrtilka, bytem Skřivaň čp. 66, 270 21 Pavlíkov - Skřivaň, IČ: 67677177, nar. 24.10.1962 
 právní zástupce Mgr. Luděk Voigt, advokát, se sídlem Bělohorská 163/185, 169 00 Praha 6 
 
k vymožení dluhu v částce: 
- jistina 
- jistina 
- jistina 
- jistina 
- jistina 
- jistina 
- jistina 

1 125,00 Kč 
2 100,00 Kč 

200 000,00 Kč 
216 774,19 Kč 
404 000,00 Kč 

463,15 Kč 
89 013,15 Kč 

- pravděpodobné náklady právního zastoupení v exekučním řízení 15 221,80 Kč 
- náklady předcházejícího řízení 130 025,43 Kč 
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 200 000,00 Kč od 08.02.2017 do zaplacení 
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 404 000,00 Kč od 01.02.2017 do zaplacení 
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 216 774,19 Kč od 01.02.2017 do zaplacení 
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 2 100,00 Kč od 08.02.2017 do zaplacení 
- úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 1 125,00 Kč od 08.02.2017 do zaplacení 

59 479,36 Kč 
122 217,64 Kč 
65 632,60 Kč 

632,53 Kč 
338,85 Kč 

- úrok 1,50 % měsíčně z částky 200 000,00 Kč od 08.02.2017 do zaplacení 131 175,45 Kč 
- smluvní úrok 0,10 % denně z částky 200 000,00 Kč od 08.02.2017 do zaplacení 265 994,67 Kč 
- a náklady exekuce, jejichž výše bude stanovena v průběhu řízení 

 
 

rozhodla takto: 
 

Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j. 183 EX 1144/19-131 ze dne 11.08.2020, následně odročené usnesením 
č.j. 183 EX 1144/19-158 ze dne 15.09.2020, k dražbě nemovitých věcí, a to 
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a jejich příslušenství: - nebylo zjištěno, 
 
se dále odročuje na den 24.11.2020 od 10,00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: 
www.exdrazby.cz. 
 
V ostatním zůstává usnesení - dražební vyhláška č.j. 183 EX 1144/19-131 ze dne 11.08.2020 beze změn. 
 
 

Odůvodnění 
 

Usnesením č.j. 183 EX 1144/19-131 ze dne 11.08.2020 nařídil soudní exekutor dražební jednání ve shora uvedené věci. Dražba měla 
proběhnout dne 15.09.2020 od 10,00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz. 
 
S ohledem na skutečnost, že povinný podal u soudního exekutora návrh na odklad provedení exekuce a o tomto návrhu nebylo před 
plánovaným termínem dražby pravomocně rozhodnuto, odročil soudní exekutor usnesením č.j. 183 EX 1144/19-158 ze dne 15.09.2020 termín 
dražebního jednání na den 20.10.2020 od 10,00 hodin. 
 
Vzhledem k tomu, že ani k dnešnímu dni není stále o návrhu povinného pravomocně rozhodnuto, rozhodl soudní exekutor tak, jak je ve 
výrokové části tohoto usnesení uvedeno a nařízené dražební jednáni dále odročil na den 24.11.2020 od 10,00 hodin prostřednictvím 
elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz. 
 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). 

 
 

      Mgr. Martina Havlová 
      soudní exekutor 

 
Otisk úředního razítka 

 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Komárek, koncipient 

z pověření soudního exekutora 

 
Upozornění: 
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny vizualizovanou podobou uznávaného elektronického 
podpisu toho, kdo písemnost podepsal. 
 
K písemné žádosti účastníka, kterému je listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá 
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 

 
 

 


		havlovam@eupraha10.cz
	2020-10-16T09:19:39+0200
	Mgr. Martina Havlová




