
 

Příloha č. 1 – Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem 
 
Společnost S e z n a m, s. r. o, IČ 54878618, 
se sídlem Ostrava, Rudná ul. 54, 
zastoupena jednatelem společnosti, panem Josefem Bílkem, nar. 25.7.1970, 
jako  z á s t a v c e  
 
a  
 
společnost N & N, a.s., IČ 57849568, 
se sídlem Ostrava, nám. Svatopluka Čecha 58/584, 
zastoupena jednatelem společnosti, panem Jiřím Masopustem, nar. 13.2.1968,  
jako  z á s t a v n í   v ě ř i t e l    
  

uzavírají tuto smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem: 
 

1. Společnost Seznam s.r.o. výslovně prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 30.9.1999, vklad 
práva povolen pod č.j. V 4769/1999, výhradní vlastnicí nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 547 obce 
Ostrava, k.ú. Hrabůvka, a to domu č.p. 246 postaveném na pozemku parc.č. 458 zast. pl. a nádvoří v části 
obce Hrabůvka a pozemku parc.č. 458 zast. pl. a nádvoří. 

 
2. Zástavní věřitel uzavřel se společností Seznam, s.r.o. dne 25.1.2009 smlouvu o půjčce, podle níž jí zástavní 

věřitel poskytl peněžní půjčku ve výši 7.000.000,- Kč a společnost Seznam, s.r.o. se současně zavázala 
k vrácení poskytnuté částky, včetně smluvního úroku, který činí 6 %,  zástavnímu věřiteli na jeho účet, 
vedený u České spořitelny, a.s., č.ú. 1487645988/0800, a to nejpozději do 30.9.2009.   

 
3. K zajištění pohledávky, uvedené v odst. II. této smlouvy, zastavuje společnost Seznam, s.r.o. své 

nemovitosti, uvedené v odst. I. této smlouvy, tj. dům č.p. 246 postavený na pozemku parc.č. 458 zast. pl. a 
nádvoří v části obce Hrabůvka a pozemek parc.č. 458 zast. pl. a nádvoří, dále jen „zástava“ a zřizuje tím 
zástavní právo pro společnost N & N a.s. k zástavě.  

 
Společnost N & N a.s. toto právo přijímá. 

 
4. Zástavní právo vzniká vkladem této zástavní smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, s právními účinky vkladu ke dni, kdy bude návrh 
na vklad katastrálnímu úřadu doručen. 

 
5. Podle této smlouvy lze provést příslušné zápisy v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na LV č. 547 obce Ostrava, k.ú. Hrabůvka, a to 
v části „C“ LV: - zástavní právo ve prospěch: společnosti N & N, a.s., IČ 57849568, se sídlem Ostrava, 
nám. Svatopluka Čecha 58/584. 

 
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek.  

 
7. Po povolení vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Ostrava, obdrží každý z účastníků této smlouvy jedno její vyhotovení.  
 

Ve Studénce dne 25.1.2009 
 
       .......................................................                                                  ......................................................... 
          společnost S e z n a m, s. r. o          společnost N & N, a.s. 
           zast. jednatelem spol. panem          zast. jednatelem spol. panem 
                   Josefem Bílkem       Jiřím Masopustem 



 

Příloha č. 2 – Směnka vlastní a směnka cizí 

S m ě n k a  v l a s t n í  (bez protestu) 
 

Vystavení směnky:  dne 1. dubna 2010  
 ve Studénce 
 
 
„Za tuto směnku zaplatím dne 31. září 2010 na řad panu Janu Novákovi, nar. 1.9.1959, 
bytem 742 13 Studénka, Nad Kaplí 364, směnečnou sumu ve výši 500.000,- Kč, slovy: 
Pětsettisíc korun českých  
 

bez protestu.“ 
 
Směnka je splatná ve Studénce u pana Jana Nováka, bytem Studénka, Nad Kaplí 364. 
 
Výstavce: 
Jana Pekařová, nar. 6.8.1965 
Butovická 476 
742 13 Studénka 
 
Ve Studénce dne 1. dubna 2010                           
            (vl. podpis) Jany Pekařové 
 výstavce 
 
 

S m ě n k a  c i z í  (bez protestu) 
 

Vystavení směnky:  dne 1. dubna 2010  
 ve Studénce 
 
 
 „Za tuto směnku zaplaťte dne 31. září 2010 na řad panu Janu Novákovi, nar. 1.9.1959, 
bytem 742 13 Studénka, Nad Kaplí 364, směnečnou sumu ve výši 500.000,- Kč, slovy: 
Pětsettisíc korun českých  
 

bez protestu.“ 
 
Směnka je splatná ve Studénce u pana Jana Nováka, bytem Studénka, Nad Kaplí 364. 
 
Směnečník: 
Jana Pekařová, nar. 6.8.1965 
Butovická 476 
742 13 Studénka 
 
Ve Studénce dne 1. dubna 2010                           
            (vl. podpis 3. osoby)pana Čapka 
   výstavce 
Směnku přijímám: vl. podpis Jany Pekařové 

 



 

Příloha č. 3 – Pokus o smír 

JUDr. Martina Blažková, advokátka, 742 45 Fulnek, Komenského nám. 47, 
tel. 556 458 523, mobil 604 265 688 

e-mail: m.blazkova@centrum.cz 
 

 

Pan 
Jan Novotný 
Masarykovo nám. 1/1 
741 01  N o v ý  J i č í n 

 

 

Ve Studénce dne 15.6.2009 

 
 

Pokus o smír 
 

 
Sděluji Vám, že jsem převzala právní zastoupení obchodní společnosti Alfa, s. r.o. se 

sídlem Albrechtičky 5, IČ 74856427, a to v právní věci vymáhání dlužné částky v celkové 
výši 8.000,- Kč. 

 
Částku ve výši 8.000,- Kč dlužíte mému klientovi na základě smlouvy č. 452009 ze dne 

1.1.2009, a to za služby spočívající v zabezpečení možnosti Vašeho plného přístupu k veřejné 
síti Internet. Následně Vám byla mým klientem za poskytnuté služby vyúčtovaná částka  
v celkové výši 8.000,- Kč, a to dle faktury č. 1062009, splatné dne 10.6.2009. 

 
Na základě výše uvedeného Vás žádám o úhradu dlužné částky v celkové výši 8.000,- 

Kč, a to na účet mého klienta, vedený u GE Money Bank, a.s., č.ú. 12345678/0600, 
nejpozději do 30.6.2009. 

 
Po marném uplynutí této lhůty budu nucena, ač nerada, domáhat se práv mého klienta 

soudní cestou, což by pro Vás zcela určitě znamenalo zbytečně vynaložené náklady, 
v minimální výši cca 12.000,- Kč. 
 
 
 
    (vl. podpis a razítko) 
 
 JUDr. Martina Blažková  
           Advokátka 
 
 
 
 
 

 
 



 

Příloha č. 4 – Návrh na vydání platebního rozkazu 

JUDr. Martina Blažková, advokátka, 742 45 Fulnek, Komenského nám. 47, 

tel. 556 458 523, mobil 604 265 688 

e-mail: m.blazkova@centrum.cz 

Okresní soud Nový Jičín 
Tyršova 3  
741 11  Nový Jičín 

                                                                                                       Ve Studénce 20.7.2009 
 
Žalobce:    společnost  A l f a , s.r.o., , IČ 74856427,  
 se sídlem Albrechtičky 5, 742 55 Albrechtičky 
                   zast. JUDr. Martinou Blažkovou, advokátkou se sídlem  
 Komenského nám. 47, 742 45 Fulnek 

 
Žalovaný:  Jan  N o v o t n ý , r.č. 791105/4584,  
 bytem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín,  

 
                    o zaplacení částky 8.000,- Kč s přísl.      
 

NÁVRH NA VYDÁNÍ PLATEBNÍHO ROZKAZU 
 

I. 
 

     Žalobce uzavřel s žalovaným dne 1.1.2009 smlouvu č. 452009 o poskytování služeb automatizovaného 
zpracování dat, které spočívají v zabezpečení možnosti plného přístupu k veřejné síti INTERNET. Za poskytnuté 
služby, dle výše citované smlouvy, vyúčtoval žalobce žalovanému za období od 1.1.2009 do 31.5.2009, úhradu v 
celkové výši 8.000,- Kč, a to fakturou č. 1062009, vystavenou 31.5.2009 a splatnou dne 10.6.2009. Žalovaný 
výše uvedenou fakturu v termínu její splatnosti neuhradil. Prostřednictvím právní zástupkyně žalobce, byl 
žalovaný následně vyzván k úhradě dlužné částky, a to pokusem o smír ze dne 15.6.2009, splatným ke dni 
30.6.2009. Žalovaný však na tento pokus o smír žádným způsobem nereagoval a dosud dluží žalobci částku ve 
výši 8.000,- Kč. 

Důkaz:  - smlouva č. 452009 ze dne 1.1.2009, 
- faktura č. 1062009 ze dne 31.5.2009 a 
- pokus o smír ze dne 15.6.2009. 

II. 
 

     Na nákladech řízení uplatňuje žalobce částku v celkové výši  12.024,- Kč sestávající: 
 
- z uhrazeného soudního poplatku ve výši 600,- Kč, 
- z paušální odměny za zastoupení advokátkou dle vyhl. č. 484/200 Sb. ve výši 9.000,- Kč, 
- ze dvou režijních paušálů dle vyhl.č. 177/96 Sb. po 300,- Kč, tj. celkem 600,- Kč,  
- s navýšením o 19% DPH, tj. 1.824,- Kč, když advokátka je plátcem DPH. 

III. 

     Vzhledem k uvedeným skutečnostem je žalobce nucen domáhat se svého práva soudní cestou a proto 
navrhuje, aby byl vydán tento 

p l a t e b n í    r o z k a z : 
 
I.) Soud ukládá žalovanému, aby do 15 dní ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci částku 8.000,- 
Kč s úrokem z prodlení z dlužné částky, ve výši 8,50 % za období od 11.6.2009 do 20.7.2009, a od 21.7.2009 do 
zaplacení ve výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 7 procentních bodů s tím, že v každém kalendářním 
pololetí, v němž trvá prodlení žalované je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené ČNB a 
platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. 
II.) Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.200,- Kč a příslušné DPH ve výši 
1.824,- Kč, a to do 15 dní ode dne doručení platebního rozkazu. 
                      (vl. podpis) 
 JUDr. Martina Blažková, advokátka                                                                                                     



 

Příloha č. 5 – Platební rozkaz                                                  Jednací číslo: 7 C 475/2009-10 
 
 

PLATEBNÍ ROZKAZ 
 

Okresní soud v Novém Jičíně rozhodl soudkyní JUDr. Janou Novákovou ve věci 
 
žalobce   Alfa, s.r.o., IČ 74856427, Albrechtičky 5, 742 55 Albrechtičky, zast. JUDr. 

Martinou Blažkovou, advokátkou, Komenského nám. 47, 742 45 Fulnek 

proti žalovanému  Jan Novotný, r.č. 791105/4584, bytem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 
Nový Jičín,  

o zaplacení částky 8.000,- Kč s přísl.      
takto: 

 
I.  Soud ukládá žalovanému, aby do 15 dní ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil 
žalobci  
 

a) pohledávku ve výši 8.000,- Kč, spolu 
s úrokem z prodlení z dlužné částky, ve výši 8,50 % za období od 1.7.2009 do 

20.7.2009,  
a od 21.7.2009 do zaplacení  

b) náhradu nákladů řízení ve výši 12.024,- Kč k rukám právního zástupce žalobce 

nebo 

aby podal proti tomuto platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného 
soudu odpor. 
 
II.  Pro případ, že bude podán odpor, soud ukládá žalovanému, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne podání odporu proti 
platebnímu rozkazu písemně vyjádřil ve věci samé k žalobě, která mu byla doručena spolu s platebním rozkazem. Ve 
vyjádření je žalovaný povinen uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, popřípadě zda nárok uznává jen z části nebo co do 
základu. Uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání 
(§ 153a odst.1 OSŘ). Jestliže žalovaný nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinen ve vyjádření vylíčit rozhodující 
skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření 
musí přiložit listiny, na něž se ve svém vyjádření odvolává. Vyjádření je třeba předložit soudu ve 2 vyhotoveních. Nemůže-li 
žalovaný podat ve stanovené lhůtě vyjádření ve věci samé, je povinen před uplynutím lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod 
mu v tom brání. Na výzvu soudu je povinen tvrzený vážný důvod prokázat. 
 
Poučení: Včas podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsahu ruší. Opožděně podaný odpor nebo odpor podaný tím, 
kdo k němu není oprávněn, soud usnesením odmítne. Platební rozkaz, proti němuž nebyl podá odpor nebo proti němuž 
podaný odpor byl soudem odmítnut, má účinky pravomocného rozsudku. Proti výroku, kterým bylo žalovanému uloženo, 
aby se ve věci samé písemně vyjádřil, není odvolání přípustné. Podá-li žalovaný proti platebnímu rozkazu včas odpor a 
jestliže se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod 
mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé 
rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 OSŘ) Podá-li žalovaný proti platebnímu rozkazu včas odpor a nebudou-li 
splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, soud k projednání a rozhodnutí ve věci nařídí jednání. Proti výroku o 
náhradě nákladů řízení a výroku o povinnosti zaplatit soudní poplatek je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho 
doručení ke Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudu. Nesplní-li povinný dobrovolně tímto platebním 
rozkazem uložené povinnosti, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí. 
 
V Novém Jičíně dne 3.9.2009 
 (vl. podpis) 
 Mgr. Petra Jandová, v.r. 
    vyšší soudní úřednice 
Za správnost vyhotovení: 
Jana Malá (vl. podpis) 



 

Příloha č. 6 – Návrh na nařízení exekuce 

JUDr. Martina Blažková, advokátka, 742 45 Fulnek, Komenského nám. 47, 

tel. 556 458 523, mobil 604 265 688 

e-mail: m.blazkova@centrum.cz 

 
Oprávněná:   společnost  A l f a , s.r.o., , IČ 74856427,  
  se sídlem Albrechtičky 5, 742 55 Albrechtičky 
                    zast. JUDr. Martinou Blažkovou, advokátkou  
     se sídlem Komenského nám. 47, 742 45 Fulnek 
 
Povinný:           Jan  N o v o t n ý , r.č. 791105/4584,  
  bytem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín,  

 
                     o zaplacení částky 8.000,- Kč s přísl.      
                                  

NÁVRH NA NA ŘÍZENÍ EXEKUCE 
 podle § 35 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

 
I. Pravomocným platebním rozkazem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 3.9.2009, č.j. 7 C 475/2009, 

uložil soud povinnému Janu Novotnému, aby zaplatil do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkazu 
� oprávněné částku 8.000,- Kč, spolu s úrokem z prodlení z dlužné částky, ve výši 8,50 % za období od 

1.7.2009 do 20.7.2009, a od 21.7.2009 do zaplacení a 

� náhradu nákladů řízení ve výši 12.024,- Kč, k rukám právního zástupce žalobce. 
Důkaz: platební rozkaz Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 3.9.2009, č.j. 7 C 475/2009. 

II.  Povinný však dobrovolně nesplnil, do dne podání tohoto návrhu, ani část výše uvedené povinnosti dle 
předmětného vykonatelného exekučního titulu. 

III. Oprávněná navrhuje, aby soud pověřil provedením exekuce k vymožení pohledávky a jejího příslušenství 
podle exekučního titulu soudního exekutora JUDr. Tomáše Holíka, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem 
Českobratrská 514/2, 702 00 Ostrava.      

IV. Oprávněná prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 
v platném znění. 

 V. Na základě shora uvedených skutečností oprávněná navrhuje, aby exekuční soud vydal toto: 
U s n e s e n í : 

 
I.  Exekuční soud nařizuje podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 

3.9.2009, č.j. 7 C 475/2009,  

exekuci proti povinnému:  Jan  N o v o t n ý , r.č. 791105/4584,  
 bytem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín,  
 
k vymožení povinnosti zaplatit oprávněné: společnost  A l f a , s.r.o., , IČ 74856427,  
   se sídlem Albrechtičky 5, 742 55 Albrechtičky 

� pohledávku ve výši 8.000,- Kč, spolu s úrokem z prodlení z dlužné částky, ve výši 8,50 % za období od 
1.7.2009 do 20.7.2009, a od 21.7.2009 do zaplacení  

� náhradu nákladů nalézacího řízení ve výši 12.024,- Kč, 
� náhradu exekučních nákladů oprávněné ve výši 6.069,- Kč, včetně DPH, 
� náhradu nákladů exekuce soudnímu exekutorovi pověřenému provedením exekuce.  

 
II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Tomáš Holík, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem 

Českobratrská 514/2, 702 00 Ostrava. 

Ve Studénce dne 3.11.2010 
                                                                                                                   JUDr. Martina Blažková 
                                                                                                                             advokátka 



 

Příloha č. 7 – Exekuční příkaz  
 
Exekutorský úřad Ostrava  Naše č.j. 105 Ex 453/2010 
soudní exekutor JUDr. Tomáš Holík 
702 00 Ostrava, Českobratrská 514/2 
mobil 607 548 544, e-mail: holik@exekutor.cz 

 
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ 

 
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Holík, se sídlem Exekutorského úřadu Ostrava, Českobratrská 514/2, 

pověřený provedením exekuce na základě usnesení, který vydal Okresní soud v Novém Jičíně dne 
12.12.2009, č.j. 458 EXE 48/2009, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných 
rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 3.9.2009, č.j. 7 C 475/2009-10, vydal Okresní soud v Novém Jičíně, 
k uspokojení pohledávky oprávněné společnosti Alfa, s.r.o., se sídlem Albrechtičky 5, 742 55 Albrechtičky, 
IČ 74856427, zast. JUDr. Martina Blažková, advokátka, Komenského nám. 47, 742 45 Fulnek, IČ 
45845754, proti povinnému: Jan Novotný, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, r.č. 791105/4584, 
v částce 8.000,- Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním 
rozhodnutím, 

rozhodl o provedení exekuce 
 

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 oprávněné ve výši: 

- jistina .......................................................................................................................................................8.000,- Kč 
- náklady nalézacího řízení ......................................................................................................................12.024,- Kč 
- úroky z prodlení z dlužné částky, ve výši 8,50 % za období od 1.7.2009 do 20.7.2009, a od 21.7.2009 do  
  zaplacení 
 
Povinný je dále povinen zaplatit náklady exekuce, které budou vyčísleny samostatným rozhodnutím. 

 
Soudní exekutor je 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. 

 
Povinný umožní soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny. 
 
Každý v jehož objektu má povinný svůj byt, sídlo, místo podnikání, 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 povinnosti, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného 
přístup. 

 
Poučení: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 
 

V Ostravě dne 8.1.2010 
 (vl. podpis) 
 JUDr. Tomáš Holík 
  soudní exekutor 

Exekuční příkaz se doručuje: 1 x oprávněnému 
  1 x povinnému  

Upozornění pro povinného: 
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. 


