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Usnesení 
 
Soudní exekutor Mgr. Jan Šticha, Exekutorský úřad Domažlice, se sídlem Paroubkova 228, 344 01 
Domažlice, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v Prachaticích ze 
dne  16.11.2012, č.j. 8 EXE 2772/2012-10, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného 
rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 17.07.2012, č.j. 20 C 72/2012-29, ve 
věci oprávněného:  E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  370 49, 
IČ: 26078201, právní zástupce Mgr. Pavel Vincík, advokát se sídlem Ovocný trh čp.1096 / čo.8, 
Praha - Praha 1 110 00,  proti povinné:  Marta Ľachová, bytem K. Světlé čp.189 / čo.36, Vimperk - 
Vimperk II 385 01, RČ:585205/7024,  k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 31 880,00 Kč 
s příslušenstvím, jakož i k úhradě nákladů exekuce, r o z h o d l   
 

t a k t o : 
 
Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 165 EX 05139/12-143, která se 
měla konat dne 1.10.2019 v 14:00 hodin na portále www.exdrazby.cz, se odročuje na 
neurčito.  

 
 

Odůvodnění: 
 

Povinný dne 23.9.2019 podal insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Vyhláškou 
Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 20575 / 2019-A-5 bylo oznámeno zahájení 
insolvenčního řízení, kdy účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení začaly dne 23.9.2019 
v 9:43 hod. Následně insolvenční soud rozhodl o hrozícím úpadku dlužníka a povolil jeho řešení 
oddlužením. 
 
Bylo-li zahájeno insolvenční řízení, nelze exekuci provést (§ 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 
Sb. v platném znění). S ohledem na nemožnost předjímat další vývoj insolvenčního řízení, odročil 
soudní exekutor dražební jednání na neurčito. 
 
 
Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.) 
 
 
 
V Domažlicích dne 25. 09. 2019 
 

Mgr. Jan Šticha 
soudní exekutor 
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