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značka oprávněného: 0123904114,  
 
 
 
 

 

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z  
 
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi dne 28.12.2017, č.j. 
40EXE1756/2017-14, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický 
platební rozkaz ze dne 30.10.2017, č.j. EPR258757/2017-6 vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi k uspokojení 
pohledávky oprávněného: ESSOX s.r.o., F.A. Gerstnera 52, 37001 České Budějovice, IČO 26764652, zast. JUDr. Prokop 
Beneš, advokát, Antala Staška 38/510, 14000 Praha 4-Krč, IČO 61038644, proti povinnému: Róbert Popuša, Mukařov 
3, 29501 Mukařov, r.č. 730420/9198, v částce 32 754,19 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se 
určuje zvláštním rozhodnutím, 

 

r o z h o d l    o    p r o v e d e n í   e x e k u c e 
 

prodejem všech podle zákona postižitelných movitých věcí nebo spoluvlastnického podílu 
povinného na movitých věcech podle § 49 odst. 1 písm. e) Exekučního řádu, 

 
a to za účelem uspokojení pohledávky oprávněného ve výši:  
 
- jistina  ...... .............................................................................................................................. 32 754,19 Kč 
- částka  ...... .................................................................................................................................. 612,00 Kč 
- náklady nalézacího řízení  ...... .................................................................................................. 3 513,00 Kč 
- 8,05% roční úrok z částky 32 454,19 Kč od 1.5.2017 do zaplacení 
 
Povinný je dále povinen zaplatit náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatným rozhodnutím nejpozději 
neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení. 
(Předběžné náklady exekuce ..................................17300Kč) 
 

Podle § 324 o.s.ř. soudní exekutor zakazuje povinnému nakládat s věcmi pojatými do soupisu a ukládá mu, 
aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení příkazu oznámil, zda věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o 
takovou věc, zda má právo s ní volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo 
dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil tyto skutečnosti listinami vydanými 
nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. Doloží-li povinný, že věc nabyl jako 
substituční jmění, a nedoloží-li další skutečnosti, které mají být podle věty první doloženy, nebo nevyjdou-li tyto 
skutečnosti najevo jinak, soudní exekutor exekuci zastaví. 

 
Podle § 325a o.s.ř. je ten, kdo provádí exekuci, oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu, 

sídla, místa podnikání a jiných místností povinného, jakož jeho skříní, nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má 
povinný svůj majetek. Za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo jiné místnosti přístup, popřípadě uzavřené 
skříně, nebo jiné schránky otevřít. 

 
Podle § 325b odst. 1 o.s.ř. povinný umožní soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své 

movité věci umístěny. 
 
Podle § 325b odst. 2 každý, v jehož objektu má povinný svůj byt, sídlo nebo své jiné místnosti, je povinen 

strpět, aby soudní exekutor nebo ten, kdo provádí exekuci, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. 
Nesplní-li tuto povinnost, je ten, kdo provádí exekuci, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného 
přístup. 
 

Naše č.j.: 
203 Ex 50522/17-17 

 
 

Dne: 
26.6.2018 
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Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.eujicha.cz – záložka v menu  pro povinné 

 
P o u č e n í: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 
 
 
V Přerově dne 26.6.2018 
 

Mgr. Jindřiška Chytilová, exekutorský kandidát 
pověřena JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem 

 
 
Exekuční příkaz se doručuje: 1x oprávněnému 

1x povinnému 
 
 
Upozornění pro povinné: 
Pověřený soudní exekutor Vás upozorňuje na ust. § 58 odst. 2  exekučního řádu, dle kterého lze exekuci v jednom 
exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více 
nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Rozhodnutí o provedení exekuce 
způsobem, jenž je obsahem tohoto exekučního příkazu tak nebrání vydání dalších exekučních příkazů postihujících jiný 
majetek, či jiné zdroje příjmů povinného. 
V zájmu předejití takovému postupu se povinný vyzývá, aby obratem kontaktoval pověřeného soudního exekutora a 
navrhl co nejvhodnější způsob řešení svých dluhů, jež jsou předmětem exekučního řízení.  
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