TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 28.7.2020
Exekutorský úřad Klatovy, DNE: 27.8.2020
Podpis:

č.j: 120 EX 31717/13-72
v. s. oprávněný: 6137283138
č.j. oprávněný: 6137283138

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836,
339 01 Klatovy, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platební rozkaz č.j. EPR118036/201311, který vydal Okresní soud v Českém Krumlově dne 30.05.2013 a který se stal pravomocným dne
19.06.2013 a vykonatelným dne 19.06.2013, (exekuční titul) a na základě usnesení Okresní soud v Českém
Krumlově ze dne 30.09.2013 č.j. 19 EXE 1771/2013-14 k uspokojení pohledávky oprávněného Pojišťovna
Patricie a.s., Spálená 75/16, 11000, Praha, IČ 61859869, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, Na královně 862,
15600, Praha 5 - Zbraslav pro částku 1 388,00,- Kč s příslušenstvím proti povinnému : MAREK BILLA, U
Lípy 62, 38211, Větřní, nar.14.10.1975
rozhodl takto:
na místo dosavadního oprávněného vstupuje do řízení jiný účastník, a to:
Generali Česká pojišťovna a.s, IČ: 45272956, se sídlem: Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1464.
Odůvodnění:
Usnesením č.j. 19 EXE 1771/2013-14, které vydal Okresní soud v Českém Krumlově, dne
30.09.2013, byla nařízena exekuce a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika,
LL.M..
Z exekučního spisu bylo zjištěno, že dne 27.3.2020 byl soudnímu exekutorovi doručen návrh
oprávněného na vstup jiného účastníka do řízení a smlouva o postoupení pohledávky. Tento návrh na změnu
oprávněného v řízení, včetně smlouvy o postoupení pohledávek s úředně ověřenými podpisy a dalších
souvisejících dokumentů byl zapsán a uložen do správního deníku smluv o postoupení pohledávek vedeném
soudním exekutorem pod číslem 13/19.
Dle koncepce exekučního řádu činí všechny úkony v exekučním řízení soudní exekutor, vyjma těch,
které exekuční řád svěřuje k rozhodnutí soudu.
Podle § 107 a) odst. 1 občanského soudního řádu a na základě § 52 odst. odst. 1,2 exekučního řádu,
má-li oprávněný za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s ním právní předpisy spojují převod
nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soudní exekutor o
věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního
účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 občanského soudního řádu.
Dle § 107 a) odst. 2 a na základě § 52 odst. 1,2 exekučního řádu soudní exekutor návrhu usnesením
vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s
tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo oprávněného; souhlas povinného nebo toho, kdo má vstoupit na
jeho místo, se nevyžaduje.
Dne 27.3.2020 bylo prokázáno, že nastala právní skutečnost, s ním právní předpisy spojují převod
nebo přechod práva na jiného. Tato právní skutečnost se pak týká práva dosavadního účastníka. Téhož dne
bylo také prokázáno, k právní skutečnosti, s nímž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva na
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jiného, byl udělen souhlas toho, kdo má vstoupit na místo oprávněného. Je nepochybné, že tato právní
skutečnost nastala až po zahájení řízení. Tím byly splněny všechny zákonné podmínky a z tohoto důvodu
soudní exekutor rozhodl tak, jak je ve výroku usnesení uvedeno.
Poučení: Proti tomuto usnesení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného
vyhotovení ke Krajský soud v Českých Budějovicích, prostřednictvím Exekutorského úřadu v
Klatovech.
V Klatovech, dne 25.06.2020
otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Tomáš Hromada

JUDr.
Dalimil Mika

Digitálně podepsal JUDr. Dalimil Mika
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ71238573,O=Exekutorský úřad
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ 71238573],OU=1,CN=JUDr.
Dalimil
Mika,SURNAME=Mika,GIVENNAME=Dal
imil,SERIALNUMBER=P148543
SN: 5203263
Datum: 27.8.2020 12:30

Poučení:
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.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,
podatelna@euk.cz
tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
www.euk.cz
fax: 376310086

