
 

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti 
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.  
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné 
žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude 
vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který 
písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 
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Č.j. 018 EX 08266/14-116 

 
 

 

OPRAVNÉ USNESENÍ 
 

Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, 
pověřený provedením exekuce pověřením Městského soudu Brno ze dne 04.12.2014, č.j. 78 EXE 4511/2014-15, 
kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: rozsudku Městského soudu Brno ze dne 30.11.2012, 
č.j. 14 C 191/2007 - 240, rozsudku Krajského soudu Brno ze dne 13.06.2014, č.j. 49 Co 202/2013 - 300,  na návrh 
oprávněného: 
 
JUDr. Radek  Coufal, bytem Rybnická čp.132 / čo.126, Brno - Nový Lískovec  634 00, RČ:, 
právní zástupce JUDr. Steve Georges, advokát se sídlem Lidická čp.693 / čo.5a, Brno - Veveří 602 00 
 
k vymožení povinnosti povinné: 
 
Mgr. Irena Coufalová, bytem Oblá čp.409 / čo.41, Brno - Nový Lískovec 634 00, RČ:69-54-14/4736 

 
O nařízení dražebního jednání 
 

Takto: 
 

I. Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního ze dne 11.11.2019 č.j. 018 EX 8266/14-115 se ve výroku 
II. mění a nově zní takto: 
 

II.  Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 19.12.2019 ve 12,30hod. Dražba se však koná, dokud 
dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po 
uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. Mezi posledním 
nejvyšším podáním a oznámením, že do konce dražby zbývá pět minut, je nastavena prodleva patnácti 
vteřin. V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí 
podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli 
zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání. 

 
III. Ostatní usanovení usnesení se nemění 

 
 

O d ů v o d n ě n í: 
Usnesení ze dne ze dne 11.11.2019 č.j. 018 EX 8266/14-115 bylo nařízeno dražební jednání k prodeji 
členských práv a povinností jako člena družsta. Chybou v přenosu dat nebylo správně uvedeno ukončení 
dražebního jednání, když bylo uvedeno datum 26.4.2018 v 10,10hod.  
 
Vzhledem k tomu, že zahájení dražebního jednání bylo stanoveno na den 19.12.2019 ve 12,00hod soudní 
exekutor opravil zřejmou nesprávnost data ukončení dražebního jednání 
 
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoli 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. Podle § 167 odst. 2 o. 
s. ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměření ustanovení o rozsudku. 
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V daném případě písařská chyba byla odstraněna tímto usnesením tak, jak je uvedeno shora. 
 
Poučení: proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné 

 
 
Prostějov, 13.11.2019 

 
 

Mgr. Lenka Černošková v.r. 
soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Evžen Glac, 
z pověření soudního exekutora 
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