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U s n e s e n í  
 

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 

Praha - Praha 4, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne  

5.11.2008, č.j. 73 Nc 2150/2008-9, , kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek 

Okresního soudu v Kolíně ze dne 15.4.2008, č. j. 11 C 259/2007,  ve věci oprávněného:  Český inkasní kapitál, 

a.s., se sídlem Václavské náměstí čp.808 / čo.66, Praha - Praha 1  110 00, IČ: 27646751, právní zástupce JUDr. 

Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 / čo. 5, Praha - Michle 140 00,  proti povinným: 1)  Libor 

Rybola, bytem Bečváry čp.161, Bečváry 281 43, nar. 29.6.1954, 2)  RENÁTA PETRÁČKOVÁ, bytem 

Teplická čp.249, Děčín - Děčín IX-Bynov 405 05, nar. 4.3.1972,  k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  

Jistina 102 499,86 Kč, s příslušenstvím: soudní poplatek 2 120,00 Kč, náklady právního zastoupení 20 099,10 Kč, 

úrok z prodlení 25,00% ročně z částky 26 603,48 Kč od 8.2.2007 do zaplacení, úrok z úvěru 14,40% ročně z částky 

44 952,40 Kč od 8.2.2007 do zaplacení, úrok z prodlení 10,60% ročně z částky 44 952,40 Kč od 8.2.2007 do 

zaplacení, náklady oprávněného: 8 107,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,   

 

r o z h o d l   

 

ve věci provedení exekuce prodejem nemovitosti ve vlastnictví povinného č. 2) a jejich příslušenství: 

 

 
 

 

t a k t o :  

 

I .  

Elektronická dražba nařízená na den 15.11.2018 se odročuje na den 10.1.2019 v 10:30 hod. Ostatní ustanovení 

usnesení – dražební vyhlášky č.j. 081 EX 17658/08-504 ze dne 15.10.2018 se nemění.  

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Elektronická dražba byla odročena z technických důvodů, kdy u peněžního ústavu nebylo možné ověřit provedené 

platby ve prospěch soudního exekutora, zejména složené dražební jistoty od dražitelů, proto soudní exekutor rozhodl 

tak, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto usnesení. 

 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání dle § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné.  

 

V Praze dne 15.11.2018 

 

JUDr. Marcel Smékal, v.r. 

soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení Jana Jendelová 

pověřena soudním exekutorem JUDr. Marcelem Smékalem  

 

 
I n f o r m a c e :  Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na 
žádost ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat. 

 

Soudní exekutor zpracovává, jako správce, osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů, a to na základě zákonné či podzákonné úpravy plynoucí z právního řádu České republiky. 
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