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NÁVRH   NA   ZASTAVENÍ  A  ODKLAD   EXEKUCE

Bez příloh

                                                                                                                                                          

I.

Na základě rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 22.3.2018, č.j. 2C71/2017-49,



rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11.6.2019, č.j. 19Co737/2019-135,

usnesení  Nejvyššího  soudu  ČR  ze  dne  30.4.2020,  č.j.  24Cdo3254/2019-167 je  proti

povinnému vedena exekuce, jak vyplývá z exekučního návrhu a pověření soudního exekutora

vedením exekuce (založeno ve spise).

Toto podání činí povinný

Důvodem pro odklad exekuce jsou tyto skutečnosti:

V důsledku  opatření směřujících ke zvládnutí  současné epidemie koronaviru  SARS-CoV-2

(usnesení ze dne 12. března 2020 a další související opatření) se povinný bez své viny ocitl

v takové  situaci,  kdy  by  neprodlené  provedení  exekuce  mohlo  mít  pro  něj  (a/nebo  jeho

rodinu1) zvlášť nepříznivé důsledky.  

Konkrétně zejména vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, spadá povinný do rizikové skupiny

obyvatel ve vztahu k epidemii koronaviru SARS-CoV-2.

V současné  době žije  povinný bez pravidelného měsíčního příjmu,  dlouhodobě na  adrese

Studenec 9, na samotě,  a tedy ve vztahu ke shora uvedené epidemii v ideální a dokonalé

izolaci. Vzhledem k aktuálnímu průběhu této epidemie lze uzavřít, že se povinný bez své viny

ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí pro něho mohl mít

zvláště  nepříznivé  následky.  Oprávněný  by  nebyl  odkladem  výkonu  rozhodnutí  vážně

poškozen.

Pro  úplnost  dodává  povinný,  že  žádal  Českou  poštu  o  doručení  zásilky,  jež  obsahovala

předmětný exekuční příkaz na den 29.3.2021 (mohu doložit odeslanou sms zprávou). Žádost

však zůstala ze strany České pošty bez odezvy a zásilka byla doručena až ke dni 7.4.2021.

Důkaz:

- viz.  údaje  v  samotném  formuláři,  když  zdravotní  stav  mohu  doložit  čestným

prohlášením (lékařské služby nevyužívám), stejně jako absenci finančního příjmu.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


II.

Navrhovatel  na základě  výše uvedeného navrhuje  odklad výše uvedené exekuce do doby

ukončení trvání  mimořádných opatření proti epidemii COVID.
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