
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO,
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno
datová schránka: pd94rbi, e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300

V Brně dne 21.04.2021 Vyhotovil: Mgr. Jakub Vymětalík č.j.: 169EX 13/14-218

ev. č. opr.: 4545EX7213

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, který byl dne 06.02.2014 pověřen provedením
exekuce  Městským  soudem  v  Brně k  vymožení  povinnosti  vyplývající  z  exekučního  titulu,  kterým  je:  výkaz
nedoplatků, který vydal (vyhotovil) VZP pod č.j.  7241302019 dne 07.10.2013, a dále:  výkaz nedoplatků, který vydal
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j. 7241402128 dne 26.06.2014, pro oprávněného: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ 41197518, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha, 

proti povinnému:

NIORION  s.r.o., IČ  26299755, se  sídlem Pražákova  836/68,  639  00  Brno-Štýřice, právně  zast.:  Mgr.  Filip
Dombrovský, advokát, se sídlem Orlí 542/27, 602 00 Brno, 

ve výši 257.662,- Kč a náklady exekuce,

r o z h o d l   t a k t o :

Usnesení č.j. 169EX 13/14-197 ze dne 23.03.2021 se ve výroku V. opravuje tak, že správně zní:

„Nejnižší příhoz se určuje částkou 5.000,- Kč (slovy: „pět tisíc korun českých“).“

Ostatní části rozhodnutí zůstávají beze změny.

O d ů v o d n ě n í : Po vydání ve výroku citovaného rozhodnutí vyšla najevo zjevná nesprávnost spočívající v  chybném
označení výše nejnižšího příhozu, kdy tento byl označen jako 5.000,- Kč a chybně slovy „dva tisíce korun českých“,
namísto správného slovního označení „pět tisíc korun českých“.

Dle ust. § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., v platném znění (dále jen „e.ř.“), nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se
pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Dle ust. § 52 odst. 2 e.ř., nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský
soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo
jinému zaměstnanci soudu.

Dle ust. § 55b odst. 1 e.ř., při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor při
rozhodování činí úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.

Dle ust. § 55b odst. 2 e.ř., nestanoví-li tento zákon jinak, exekutor rozhoduje usnesením, které doručí účastníkům řízení
a dalším osobám, o jejichž návrzích a právech a povinnostech rozhoduje.

Dle ust. § 55b odst. 3 e.ř., exekutor rozhoduje bez jednání, nestanoví-li občanský soudní řád jinak.

Dle ust. § 164 zák. č. 99/1963 Sb., v platném znění, předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v
psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést
opravu ve stejnopisech rozhodnutí,  vydá o tom opravné usnesení,  které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku
rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Na  základě  shora  uvedených  skutečností  vydal  soudní  exekutor  opravné  usnesení,  kterým  opravil  chybné  slovní
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označení nejnižšího příhozu.

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

otisk úředního razítka exekutora

Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Brno-město

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, 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.

Doručuje se: 1. spis 
2. oprávněný
3. další  oprávnění  (zástavní  věřitelé,  osoby přihlášené  do  rozvrhu,  spoluvlastníci,  nájemci,  oprávnění
z věcného břemene apod.)
4. povinný
5. finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost
6. finanční úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
7. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost
8. obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
9. zdravotní pojišťovny (ČPZP, OZP, RBP, VOZP, VZP, ZP Škoda, ZPMV) 
10. OSSZ, v jejímž obvodu je nemovitost
11. OSSZ, v jejímž obvodu má povinný bydliště
12. katastrální úřad, v jehož obvodu je nemovitost
13. obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
14. úřední deska soudního exekutora
15. web exekutorského úřadu
16. portál dražeb

~ 2 ~


		2021-04-21T13:06:03+0200




