
č.j. 081 EX 06463/09-387 

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 nařízení exekuce Okresního soudu v 

Děčíně ze dne 20.4.2009, č.j. 21Nc 3856/2009-5, které nabylo právní moci dne 20.11.2009, kterým byla nařízena 

exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně č. j. 39 Ro 1933/2008 ze dne 

14.10.2008, který nabyl právní moci dne 22.11.2008, vykonatelného dne 22.11.2008 v exekuční věci oprávněného: 

Český inkasní kapitál, a.s., Václavské náměstí čp.808 / čo.66, 110 00  Praha - Praha 1 , IČ: 27646751, práv. zast. 

JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp. 1326 / čo. 5, 140 00 Praha - Michle proti povinnému: 

David Pietschmann, bytem Mikulášovice čp. 96, Mikulášovice - Mikulášovice 407 79, nar. 4.6.1977  , za účasti  

manželky Hana Pietschmannová bytem Mikulášovice čp. 96, Mikulášovice - Mikulášovice, PSČ 407 79 , nar. 

5.4.1982 

 

pro  Jistina 1 008,00 Kč s příslušenstvím: 

- soudní poplatek 600,00 Kč 

- náklady právního zastoupení 7 854,00 Kč 

- úrok z prodlení 276,00 Kč 

- úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 1 008,00 Kč od 1.1.2009 do zaplacení 

- Náklady oprávněného 2 541,00 Kč 

- Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 14 852,75 Kč). 

 
rozhodl takto: 

 

I. 

 

Usnesení č.j. EX 06463/09 - 324 ze dne 15.12.2020, kterým soudní exekutor rozhodl o nařízení elektronické 

dražby prodejem nemovitosti ve vlastnictví povinné(ho): David Pietschmann, bytem Mikulášovice čp. 96, 407 79 

Mikulášovice - Mikulášovice, RČ: 77-06-04/2366 a manželky povinného: Hana Pietschmannová bytem 

Mikulášovice čp. 96, Mikulášovice - Mikulášovice, PSČ 407 79 , nar. 5.4.1982, a to: 

 

se opravuje tak, 
 

že výrok č. II. Usnesení správně zní: 

 

předmětem další elektronické dražby je spoluvlastnický podíl povinného o velikosti id. ½ na nemovitostech a jejich 

příslušenství:  

 

 

 
 

 

a 

 

spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 manželky povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:  



 

 
 

 

Odůvodnění: 

 

Ve výše uvedené exekuční věci soudní exekutor zjistil, že v Usnesení č.j. EX 06463/09 - 324 ze dne 

15.12.2020 byl ve výroku II. usnesení chybně vymezen předmět dražby, když v citovaném usnesení bylo uvedeno, že 

předmětem dražby je pouze spoluvlastnický podíl povinného ve výši ½ na shora uvedených nemovitostech 

povinného, ačkoliv vedle tohoto spoluvlastnického podílu měl být předmětem dražby i spoluvlastnický podíl 

manželky povinného ve výši ½ na shora dotčených nemovitých věcech. S ohledem na zjevnou nesprávnost proto 

soudní exekutor opravil citované usnesení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Jinak zůstává usnesení ze 

dne 15.12.2020 č.j. 081 EX 06463/09-324 beze změn. 

 

 

P o u č e n í:    Proti tomuto je přípustné odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v  

 
V Praze dne 9.9.2021 

JUDr. Marcel Smékal 

soudní exekutor 
Za správnost vyhotovení Jana Jendelová 

pověřen(a) 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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