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USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, Náchod,
pověřený Okresním soudem v Pardubicích vedením exekuce podle exekučního titulu, jímž je rozsudek Okresního
soudu v Pardubicích ze dne 17.02.2021, č.j. 9 C 295/2019-123, k uspokojení pohledávky oprávněného: Česká
spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČ 45244782, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, Týn 1049/3,
110 00 Praha, ve výši 134.715,40 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, proti povinnému: Radovan Svorník,
17. listopadu č. p. 221, 530 02 Pardubice, nar. 30.06.1981, rozhodl
takto:
Povinnému Radovan Svorník, 17. listopadu č. p. 221, 530 02 Pardubice, nar. 30.06.1981, se
ustanovuje opatrovník: JUDr. Josef Pokorný, advokát, Vrchovinská 975, 549 01 Nové Město nad Metují.
Odůvodnění:
V projednávané věci byl soudní exekutor Okresním soudem v Pardubicích pověřen vedením exekuce vůči
povinnému.
Podle ustanovení § 52 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení
přiměřené ustanovení občanského soudního řádu. 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.
Podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu může předseda senátu ustanovit opatrovníka mimo jiné
účastníku, jehož pobyt není znám a jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu. Podle § 29 odst. 4 občanského
soudního řádu lze opatrovníkem ustanovit advokáta. Jinou osobu pak lze ustanovit opatrovníkem, jen jestliže s tím
souhlasí.
Povinný je občanem Slovenské republiky a podle informací získaných z AISC na území České republiky
nemá hlášen pobyt. Na jediné dříve udávané adrese v České republice (17. listopadu č. p. 221 v Pardubicích) povinný
nebyl při místním šetření dohledán, je tam neznámý. Lustracemi dostupných rejstříků a evidencí se nepodařilo zjistit
jinou možnou adresu místa pobytu povinného v České republice. Místo pobytu se nepodařilo soudnímu exekutorovi
zjistit ani dotazem na exekuční soud.
Ze spisu Okresního soudu v Pardubicích zn. 9 C 295/2019 vyplývá, že žalovanému Radovanu Svorníkovi,
nar. 30.06.1981, byl ustanoven z důvodu neznámého pobytu opatrovníkem advokát JUDr. Tomáš Novotný, a
tomuto následně doručováno. Jiná adresa povinného tedy není známa ani soudu.
Protože povinný jako cizinec nemá na území České republiky povolený pobyt, zdržuje se na neznámém
místě patrně v zahraničí a nepodařilo se mu účinně doručit, soudní exekutor rozhodl o tom, že se povinnému
ustanovuje opatrovník JUDr. Josef Pokorný, advokát, Vrchovinská 975, 549 01 Nové Město nad Metují, který
s ustanovením souhlasí.
Soudnímu exekutorovi není známa jiná osoba, která by měla sama procesní způsobilost a s ustanovením do
funkce opatrovníka povinného by souhlasila, a proto soudní exekutor k zajištění řádné ochrany zájmů povinného
ustanovil jeho opatrovníkem výše uvedeného advokáta.

pokračování
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P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ve trojím vyhotovení ke
Krajskému soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, prostřednictvím Exekutorského úřadu
Náchod.
V Náchodě dne 04.01.2022

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

2

