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Návrh
dlužníka na odložení právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze ze
dne 12. března 2021, č. j. KSPH67 INS 14267/2020, 3VSPH
238/2021-B-48,
podaný podle ustanovení § 243 písm. b) občanského soudního řádu
(dále jen „OSŘ“)
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I.

[1] UsnesenímVrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2021, č. j. KSPH67 INS 14267/2020,
3VSPH 238/2021-B-48 (dále jen „napadené usnesení“), bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu
v Praze ze dne 5. února 2021, č. j. KSPH 67 INS 14267/2020-B-41, jímž byly dlužníku (výrok I)
a insolvenčnímu správci (výrok II) uloženy v souvislosti se schválením oddlužení určité povinnosti
a proti jehož výroku I písm. c) bodu i, jímž bylo dlužníku uloženo, aby vydal insolvenčnímu správci
ke zpeněžení pozemky parc. č. st. 505 (jehož součástí je budova čp. 335) a 1167/2 v k. ú. Žebrák,
dlužník brojil odvoláním, neboť tato povinnost je pro něj s ohledem na jeho osobní poměry a na
okolnosti, za nichž se do insolvence dostal, nepřiměřeně tvrdá.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu dlužník brojí současně podávaným dovoláním, avšak
protože již byla nařízena dražba jeho nemovitostí, je na místě, aby Nejvyšší soud v souladu s usta-
novením § 243 písm. b) OSŘ odložil právní moc napadené usnesení, čímž se dražbě a jejím nežá-
doucím důsledkům až do rozhodnutí o dovolání předejde.

Důkaz: usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2021, č. j. KSPH67 INS 14267/2020, 3VSPH
238/2021-B-48 – v příloze

dovolání ze dne 27. dubna 2021 – v příloze
usnesení Mgr.Dušana Šnaidra, soudního exekutora, ze dne 19. dubna 2021, č. j. 174EX50001/21-5 – v příloze

II.

[3] Podle § 243 písm. b) OSŘ může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez ná-
vrhu odložit právnímoc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech
a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

[4] Protože prodejem dlužníkových nemovitostí by došlo k dovršení zásahu, kterému se
dlužník svým dovoláním snaží předejít, je namístě, aby dovolací soud tímto způsobem postupoval
a právní moc usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. března 2021, č. j. KSPH 67 INS 14267/
/2020, 3VSPH 238/2021-B-48 odložil.

V Brně dne 27. dubna 2021

Jan Šinágl
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