č. j. 189 EX 526/19-18
zn. oprávněného: 3217

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská 695/38,
110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Olomouci ze dne 29.03.2019 č.j.
50 EXE 3690/2019-15, vydaného podle vykonatelného rozhodnutí Odbor pro severomoravskou oblast, č.j. ČTÚ-55
572/2018-638/X. vyř. - KrZ ze dne 05.02.2019, ve věci
oprávněného:

Sprintel s.r.o., Svatoplukova 3725/60a, Prostějov, PSČ: 796 01, IČ: 26974487, práv.zást:
Mgr. Petr Maršálek, advokát, Stará cesta č.p. 676, Vsetín, PSČ:755 01

proti
povinnému:

Desislava Stefanova Nedzhina, Bojovníků za svobodu 1262/7, Štenberk, PSČ: 785 01,
dat.nar. 26.12.1980

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 1 440.00 Kč s příslušenstvím, jakož i
nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, r o z h o d l
takto:
Povinnému Desislava Stefanova Nedzhina, naposledy bytem Bojovníků za svobodu 1262/7, Štenberk, PSČ: 785
01, dat.nar. 26.12.1980 jehož pobyt není znám, se pro toto řízení ustanovuje opatrovníkem Mgr. Matej Dvořák,
advokát, se sídlem Školská 38, Praha 1.
Odůvodnění:
Pověřením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.03.2019 č.j. 50 EXE 3690/2019-15 byla na základě návrhu
oprávněného nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 440.00
s příslušenstvím. Provedením této exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. et. PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M.,
Exekutorský úřad Praha 4.
Dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „OSŘ“) pokud neučiní jiná opatření, může předseda senátu ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům
zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se
nepodařilo doručit na jeho poslední známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných
zdravotních důvodů se nemůže nikoli jen pro přechodnou dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se
vyjadřovat.
Dle ust. § 29 odst. 4 OSŘ opatrovníkem podle odstavců 1 až 3 soud jmenuje zpravidla osobu blízkou, případně
jinou vhodnou osobu, nebrání-li tomu zvláštní důvody. Advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže jím nemůže
být jmenován někdo jiný. Jinou osobu než advokáta lze jmenovat opatrovníkem, jen jestliže s tím souhlasí. Nerozhodlli soud jinak, opatrovník ustanovený podle odstavců 1 až 3 vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím
a v dovolacím řízení
Dle ust. § 55b odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o exekučním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„EŘ“) při rozhodování postupuje exekutor obdobně podle občanského soudního řádu. Exekutor při rozhodování činí
úkony, které v řízení o výkon rozhodnutí přísluší soudu prvého stupně.
V průběhu exekučního řízení soudní exekutor nejdříve zjistil, že se na poslední známou adresu v ČR nezdařilo
povinnému doručit a v současné době není v evidenci cizineckého informačního systému.
Za této situace, kdy pobyt povinného není znám, ustanovil soudní exekutor povinnému pro toto řízení
opatrovníka v souladu s ustanovením § 55b odst. 1 EŘ a ustanovením § 29 odst. 3 OSŘ, když toto ustanovení se
vztahuje ve smyslu § 29 odst. 4 OSŘ i na řízení odvolací a dovolací. Funkce opatrovníka bude trvat po dobu, pokud
budou trvat důvody jeho ustanovení. Pokud tyto důvody odpadnou, funkce opatrovníka bez dalšího zanikne a soudní
exekutor bude jednat poté přímo s povinným jako s účastníkem řízení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu v
Ostravě prostřednictvím podepsaného soudního exekutora

V Praze dne 13.06.2022
JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
Za správnost vyhotovení Bc. Milena Kovaříková
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. et PhDr. Jiřím Leskovjanem, LL.M.

