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Příloha č. 1 

Vzor návrhu na nařízení exekuce 

JUDr. Jiří Trojanovský 

soudní exekutor 

Exekutorský úřad Frýdek-Místek 

Farní 23 

738 01 Frýdek-Místek 

 

 

Oprávněný: ……………................................................, IČ (dat. nar.) ………...……….. 

se sídlem (bytem)……………………….......................................…………. 

 

 

Povinný:  ……………................................................, IČ (dat. nar.) ………...……….. 

se sídlem (bytem)……………………….......................................…………. 

 

 

NÁVRH  
na nařízení exekuce podle § 35 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

 

DVOJMO 

 

 

I. 

Rozsudkem Okresního soudu v ………….. č.j. ………………......, ze dne ......................, 

jenž nabyl právní moci dne …………….. a je vykonatelný (dále jen „exekuční titul“), byla 

povinnému ………………………………………………………. uložena povinnost 

spočívající v 

 v zaplacení pohledávky ve výši ………….,- Kč 

 s ….. % úrokem z prodlení od ………… do zaplacení  

 a náhradě nákladů řízení ve výši …………….. Kč 

oprávněnému ………….……………………………………… 

 

Důkaz: rozsudek (úředně ověřená kopie) Okresního soudu v …………. ze dne 

……………, č.j. ……………, s vyznačenou doložkou právní moci a doložkou 

vykonatelnosti 

 

 

II. 

Povinný dobrovolně nesplnil do dne podání tohoto návrhu ani část výše uvedené 

povinnosti dle předmětného vykonatelného exekučního titulu. 
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III. 

Oprávněný navrhuje, aby soud pověřil provedením exekuce k vymožení pohledávky a 

jejího příslušenství podle exekučního titulu soudního exekutora: JUDr. Jiří Trojanovský, 

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek. 

IV. 

Oprávněný 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 oprávněný navrhuje, aby exekuční soud vydal 

toto: 

 

 

U s n e s e n í 
 

 

Exekuční soud nařizuje podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v 

…………… č.j. ………… ze dne ……., exekuci proti povinnému: 

…….....………………….........…… k vymožení povinnosti: 

 

zaplatit oprávněnému …………………..............………….. 

 

 pohledávku ve výši ………….,- Kč 

 s ….. % úrokem z prodlení od ………… do zaplacení  

 náhradu nákladů řízení ve výši …………….. Kč  

 a k vymožení povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenému 

provedením exekuce náklady exekuce. 

  

Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, 

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek. 

 

 

 

 

V ...................... dne .......................... 

 

 

 

 

        ……………………….. 

             za oprávněného 

 

Přílohy: dle textu 
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Ukázka soudního usnesení 
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Ukázka exekučního příkazu z účtu u peněžního ústavu 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor 
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek 

 

Vyřizuje: Jan Přikryl 

Linka: 558438091 
 

Sp.zn. 143 EX 00298/10-029 

prikryl@exekutorskyurad.net  
 

Exekuční příkaz 
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 

 
 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem 

Frýdek-Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení 

Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 20.9.2010, č.j. 29 EXE 3861/2010-17, kterým byla 

nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu xxxxxxxxxxxxxxx - rozhodce č.j. 

xxxxxxxxxxxxxxx, ze dne xxxxxxxxxxxxxxx, který nabyl právní moci dne 8.7.2010, 

vykonatelného dne 12.7.2010 v právní věci 

 

oprávněného: xxxxxxxxxxxxxxx,    

 zast. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx,   

  

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 125 002,60 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, 

nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 28 455,70 Kč, poplatek z 

prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 

9 188,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení z částky 8 637,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i 

započatý měsíc prodlení z částky 50 864,20 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 

25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 1 410,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ 

denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 13 123,30 Kč, poplatek 

z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 

10 229,20 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení z částky 3 095,20 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i 

započatý měsíc prodlení z částky 6 391,50 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 

25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 5 170,60 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ 

denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 1 522,40 Kč, poplatek z 

prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 

71 480,10 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení z částky 66 480,10 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý 

i započatý měsíc prodlení z částky 53 455,70 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 

25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 43 455,70 Kč, nákladů soudního řízení ve 

výši 51 136,00 Kč, nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce 

 

proti povinným: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx,     

 2) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,     
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ROZHODL O PROVEDENÍ EXEKUCE: 
I. Přikázáním vymáhané pohledávky oprávněného, včetně příslušenství, nákladů oprávněného 

v exekučním řízení a nákladů exekuce, ve výši jak jsou všechny tyto pohledávky níže 

uvedeny (ve výroku II.), z účtů povinného: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , 

xxxxxxxxxxxxxxx, vedených u peněžního ústavu: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 

140 78 Praha 4, a to v tomto pořadí: 

 

1. účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx /5500 

 

Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručen tento exekuční příkaz právo 

vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak 

nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného v  

exekučním řízení a nákladů exekuce, jak jsou všechny tyto pohledávky níže uvedeny (ve 

výroku II.). 

 

II. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude doručen tento exekuční 

příkaz, z účtu povinného nevyplácel, až do výše vymáhané pohledávky, jejího příslušenství 

ve výši jak je uvedena v záhlaví tohoto exekučního příkazu, nákladů oprávněného v  

exekučním řízení a nákladů exekuce v předpokládané výši xxxxxxxxxxxxxxx Kč, 

peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení ani jinak s nimi nenakládal.  

 

Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby do 7 dnů od doručení tohoto exekučního příkazu 

oznámil soudnímu exekutorovi stav finančních prostředků na účtu povinného v okamžiku 

doručení tohoto exekučního příkazu. 

 

III. Peněžní ústav provede exekuci odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství 

z účtu povinného dnem, který následuje po dni, kdy mu bude doručeno oznámení exekutora 

o nabytí právní moci tohoto exekučního příkazu a usnesení o nařízení exekuce a příslušnou 

částku poukáže exekutorovi na účet exekutora, vedený u GE Money Bank, a.s. č. účtu 

xxxxxxxxxxxxxxx /0600, variabilní symbol 0029810. 

 

Náklady exekuce a náklady oprávněného mohou být peněžnímu ústavu upřesněny 

v závislosti na vydaném příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to buď v oznámení o nabytí 

právní moci tohoto exekučního příkazu nebo samostatným oznámením. Pokud k tomuto 

upřesnění nedojde, má se za to, že budou stanoveny ve shora uvedené předpokládané výši. 

 

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

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 13.12.2010 

 

JUDr. Jiří Trojanovský 

    soudní exekutor 

Tento exekuční příkaz se doručuje: 

 
1. Oprávněný: xxxxxxxxxxxxxxx,    

zast. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx 

2. Povinný: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx,     

2) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 

3. Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
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Ukázka exekučního příkazu srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor 
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek 

 

Vyřizuje: Jan Přikryl 

Linka: 558438091 
 

Sp.zn. 143 EX 00380/10-035 

prikryl@exekutorskyurad.net  

 

Exekuční příkaz 
srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů 

 
 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem 

Frýdek-Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení 

Okresního soudu Brno-venkov ze dne 8.2.2011, č.j. 19EXE 2642/2010-15, kterým byla nařízena 

exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu doc. JUDr. Karel Schelle Rozhodce č.j. RozŘ 

352/2010 ze dne 20.9.2010, který nabyl právní moci dne 4.10.2010, vykonatelného dne 8.10.2010 

v právní věci 

 

oprávněného: xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,    

 zast. JUDr. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx  

  

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 399 526,00 Kč, pohledávky oprávněného ve výši 

15 172,50 Kč, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 238 000,00 Kč od 30.8.2009 do 5.10.2009, 

úrok z prodlení 0,05% denně z částky 264 954,00 Kč od 6.10.2009 do 6.10.2009, úrok z prodlení 

0,05% denně z částky 295 557,00 Kč od 7.10.2009 do 28.10.2009, úrok z prodlení 0,05% denně z 

částky 320 405,00 Kč od 29.10.2009 do 3.11.2009, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 321 

547,00 Kč od 4.11.2009 do 16.11.2009, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 371 750,00 Kč od 

17.11.2009 do 18.11.2009, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 396 704,00 Kč od 19.11.2009 do 

12.12.2009, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 397 359,00 Kč od 13.12.2009 do 14.12.2009, 

úrok z prodlení 0,05% denně z částky 408 776,00 Kč od 15.12.2009 do 20.7.2010, úrok z prodlení 

0,05% denně z částky    408 526,00 Kč od 21.7.2010 do 10.8.2010, úrok z prodlení 0,05% denně z 

částky 404 026,00 Kč od 11.8.2010 do 23.8.2010, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 74 293,00 

Kč od 13.8.2010 do 16.8.2010, úrok z prodlení 0,05% denně z částky 399 526,00 Kč od 15.12.2009 

do zaplacení, úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 15 172,50 Kč od 1.7.2010 do zaplacení, 

smluvní pokuta 20 438,80 Kč, nákladů soudního řízení ve výši 72 516,00 Kč, nákladů oprávněného 

v exekučním řízení a nákladů této exekuce 

 

proti povinným: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx,     

 2) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,     

  

 

ROZHODL O PROVEDENÍ EXEKUCE: 
 
IV. Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů uvedených v § 299 občanského soudního 

řádu povinného: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx, u plátce: 
xxxxxxxxxxxxxxx  s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, 
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V. Plátci, uvedenému v bodě I. se přikazuje, aby od okamžiku doručení tohoto exekučního      
příkazu prováděl ze mzdy nebo jiných příjmů uvedených v § 299 občanského soudního 
řádu povinného srážky až do výše plného uspokojení pohledávky oprávněného, jejího 
příslušenství ve výši jak je uvedena v záhlaví tohoto exekučního příkazu, nákladů 
oprávněného v  exekučním řízení a nákladů exekuce v předpokládané výši 
xxxxxxxxxxxxxxx Kč.  

 
Výše uvedená pohledávka je pohledávkou nepřednostní. 
 

 
VI. Plátce, uvedený v bodě I., poté, kdy obdrží exekuční příkaz, je povinen ze mzdy nebo jiných 

příjmů povinného uvedených v § 299 občanského soudního řádu provádět stanovené srážky 
a nevyplácet sražené částky povinnému. 

 
Plátce uvedený v bodě I. provede exekuci srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů uvedených v 
§ 299 občanského soudního řádu poukázáním těchto srážek exekutorovi okamžikem, kdy 
mu bude doručeno oznámení exekutora o nabytí právní moci tohoto exekučního příkazu a 
usnesení o nařízení exekuce a sražené částky poukáže exekutorovi na účet exekutora, 
vedený u GE Money Bank, a.s. č. účtu xxxxxxxxxxxxxxx /0600, variabilní symbol 0038010. 

 
Náklady exekuce a náklady oprávněného mohou být plátci uvedenému v bode I. upřesněny 
v závislosti na vydaném příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to buď v oznámení o nabytí 
právní moci tohoto exekučního příkazu nebo samostatným oznámením. Pokud k tomuto 
upřesnění nedojde, má se za to, že budou stanoveny ve shora uvedené předpokládané výši. 
 
Plátce je povinen do jednoho týdne oznámit podepsanému soudnímu exekutorovi, že u něho 

přestal povinný pracovat a zároveň zaslat podepsanému soudnímu exekutorovi vyúčtování 

srážek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil.  

 
 
P o u č e n í :   Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne 10.3.2011 
 
 
 
 

JUDr. Jiří Trojanovský 
    soudní exekutor 

Tento exekuční příkaz se doručuje: 
 

1. Oprávněný: xxxxxxxxxxxxxxx,    

zast. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx 
2. Povinný: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx,     

2) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 
3. Plátce: xxxxxxxxxxxxxxx  s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx 
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Ukázka exekučního příkazu prodejem nemovitostí (spoluvlastnického podílu na 

nemovitostech) 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor 
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek 

 
Vyřizuje: Jan Přikryl 

Linka: 558438091 
 

Sp.zn. 143 EX 00298/10-011 

prikryl@exekutorskyurad.net  
 

Exekuční příkaz 
prodejem nemovitostí (spoluvlastnického podílu na nemovitostech) 

 
 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem 

Frýdek-Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení 

Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 20.9.2010, č.j. 29 EXE 3861/2010-17, kterým byla 

nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu xxxxxxxxxxxxxxx - rozhodce č.j. 

xxxxxxxxxxxxxxx, ze dne xxxxxxxxxxxxxxx, který nabyl právní moci dne 8.7.2010, 

vykonatelného dne 12.7.2010 v právní věci 

 

oprávněného: xxxxxxxxxxxxxxx,    

 zast. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx,   

  

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 125 002,60 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, 

nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 28 455,70 Kč, poplatek z 

prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 

9 188,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení z částky 8 637,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i 

započatý měsíc prodlení z částky 50 864,20 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 

25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 1 410,00 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ 

denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 13 123,30 Kč, poplatek 

z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 

10 229,20 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení z částky 3 095,20 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i 

započatý měsíc prodlení z částky 6 391,50 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 

25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 5 170,60 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ 

denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 1 522,40 Kč, poplatek z 

prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 

71 480,10 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení z částky 66 480,10 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 25,00 Kč za každý 

i započatý měsíc prodlení z částky 53 455,70 Kč, poplatek z prodlení 2,5 ‰ denně, nejméně však 

25,00 Kč za každý i započatý měsíc prodlení z částky 43 455,70 Kč, nákladů soudního řízení ve 

výši 51 136,00 Kč, nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce 

 

proti povinným: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx,     

 2) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,     
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ROZHODL O PROVEDENÍ EXEKUCE: 
 

 
I. Prodejem nemovitostí povinného xxxxxxxxxxxxxxx, RČ: xxxxxxxxxxxxxxx, a to:: 

  

1) nemovitostí povinného:  
ve výlučném vlastnictví povinného zapsaných na listu vlastnictví č. ...... u Katastrálního 

úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec 

xxxxxxxxxxxxxxx, kat. území xxxxxxxxxxxxxxx, a to: 

 

- Pozemek, parcela ........... o výměře 635m², zahrada 

- Pozemek, parcela ........... o výměře 900m2, zastavěná plocha a  nádvoří 

- Stavba, část obce xxxxxxxxxxxxxxx čp. ........, prům.obj na parcele č. ......... 

 
 
Nařízená exekuce se vztahuje na nemovitosti se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. 
 

 
II. Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti převedl na někoho jiného nebo je zatížil 

a jakkoliv jinak s nimi nakládal.  
 

 
III. Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu 

exekutorovi, zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá 
za škodu tím způsobenou. 

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

 
 

 
Ve Frýdku-Místku, dne 25.10.2010 
 
 
 
 

JUDr. Jiří Trojanovský 
    soudní exekutor 

Tento exekuční příkaz se doručuje: 
 
Oprávněný: xxxxxxxxxxxxxxx,    

zast. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx 
Povinný: 1) xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxx,     

2) xxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 
 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek 
 
Další osoby uvedené v ust. § 335b odst. 3 o.s.ř. 
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Ukázka oznámení o skončení exekuce 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor 
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek 

 

Vyřizuje: Dagmar Vyplelová 

Linka: 558438093 
 

Sp.zn. 143 EX 00393/10-022 

vyplelova@exekutorskyurad.net  

 
 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem 

Frýdek-Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení 

Okresního soudu v Ostravě ze dne 8.11.2010, č.j. 91 EXE 12212/2010-10, kterým byla nařízena 

exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě č.j. 120 C 122/2010-5 

ze dne 21.6.2010, který nabyl právní moci dne 17.8.2010, vykonatelného dne 17.8.2010 v právní 

věci 

 

oprávněného: xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,    

 zast. JUDr. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx,   

  

k vymožení  pohledávky oprávněného ve výši 6 359,00 Kč, , úrok z prodlení 8,50% ročně z částky 

6 359,00 Kč od 4.8.2009 do 31.12.2009, úrok z prodlení 8,00% ročně z částky 6 359,00 Kč od 

1.1.2010 do 21.6.2010, úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 6 359,00 

Kč od 22.6.2010 do zaplacení,  nákladů soudního řízení ve výši 12 120,00 Kč,  nákladů 

oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce 

 

 

proti povinnému: xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,     

  

 
 

vydává v souladu s ust. § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. toto 

 

 

o z n á m e n í: 

 

 
VII. Pověření soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, se sídlem Farní 23, 738 01 

Frýdek-Místek, k provedení exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v 

Ostravě pod č.j. 91 EXE 12212/2010-10, dne 8.11.2010, z a n i k l o, neboť pohledávka 

oprávněného, její příslušenství, náklady exekuce a náklady oprávněného byly vymoženy. 

Tímto byla exekuce provedena. 

VIII. Provedením exekuce zanikají též veškeré účinky usnesení o nařízení exekuce, které 

vydal Okresní soud v Ostravě pod č.j. 91 EXE 12212/2010-10, dne 8.11.2010, a všech 

rozhodnutí soudního exekutora, vydaných v této exekuční věci na základě usnesení o 

nařízení exekuce. 

Jedná se o následující exekuční příkazy: 
2. 143 EX 00393/10-017, ze dne 01.12.2010, kterým byl postižena pohledávka z účtu 

povinného u peněžního ústavu, číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx/0600, vedeného u Ge Money 

Bank, a.s.  
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3. 143 EX 00393/10-015, ze dne 30.11.2010, kterým byly postiženy tyto movité věci  

- FORD TRANSIT 280M, kombi , barva modrá-tmavá, SPZ xxxxxxxxxxxx, VIN xxxxxxxxxxxx 

- FORD RANGER 2.5 TD, PICK-UP, barva zelená-tmavá, SPZ xxxxxxxxxxxx, VIN 

xxxxxxxxx 
 

 

Poučení:  Oznámení o skončení exekuce nemá ze zákona povahu rozhodnutí (§ 46 odst. 7 e.ř.). 

U oznámení nelze vyznačit doložku právní moci, nelze proti němu podat jakýkoli 

opravný prostředek. Oznámení pouze deklaruje skutečnost nastalou v exekučním 

řízení. Účinky vydaných exekučních příkazů přitom zanikají ze zákona (§ 47 odst. 5 

e.ř.).  

 

 
 
Ve Frýdku-Místku, dne 16.12.2010 
 
 
 
 
 

     JUDr. Jiří Trojanovský 
   soudní exekutor 

Toto oznámení se doručuje: 
 

Oprávněný: xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,    

zast. JUDr. xxxxxxxxxxxxxxx, advokát, xxxxxxxxxxxxxxx 
Povinný: xxxxxxxxxxxxxxx, IČ: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 
Okresní soud v Ostravě 
Peněžní ústav: Ge Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 

 Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 1, Ostrava 
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Příloha č. 2  

Počet nařízených exekucí v letech 2001 až 2008 a jejich nárůst mezi jednotlivými 

roky. 

 

Rok Nařízené exekuce Nárůst nařízených exekucí 

2001 4 302 - 

2002 57 954 53 652 

2003 132 469 75 515 

2004 177 060 44 591 

2005 270 480 93 420 

2006 309 457 38 977 

2007 427 800 118 343 

2008 554 128 126 328 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15  

Příloha č. 3  

Srovnání vymožených, zastavených a neskončených exekucí v letech 2001 až 2008. 

 

 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

 

 

Procentuální vyjádření ukončených exekucí k nově nařízeným exekucím v letech 2001 

až 2008. 

 

Rok 
Nově nařízené 

exekuce 

Ukončení 

vymožením 

Ukončení 

zastavením 

2001 4 302 44,2 % 20,7 % 

2002 57 954 47,2 % 18,4 % 

2003 132 469 45,2 % 15,9 % 

2004 177 060 43,1 % 12,2 % 

2005 270 480 42,1 % 8,9 % 

2006 309 457 36,4 % 6,9 % 

2007 427 800 26,9 % 3,4 % 

2008 554 128 13,6 % 1,1 % 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

 

Vymožením

Zastavením

Neskončené
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Příloha č. 4 

Počet neskončených exekucí v letech 2001 až 2008 (převedených vždy do 

následujícího roku). 

 

Rok 
Neskončené 

exekuce 

Nárůst 

neskončených 

exekucí 

Neskončené 

exekuce vůči počtu 

nařízených exekucí 

2001 1 510 - 35,10 % 

2002 19 975 18 465 34,47 % 

2003 51 606 31 631 38,96 % 

2004 79 206 27 600 44,73 % 

2005 132 454 53 248 48,97 % 

2006 175 524 43 070 56,72 % 

2007 297 962 122 438 69,65 % 

2008 472 505 174 543 85,27 % 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 5  

Závěrečná rekapitulace exekucí v letech 2001 až 2008. 

 

 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Nařízené exekuce Skončené exekuce Exekuce v běhu, nařízené

v daných letech



 18  

Příloha č. 6 

Srovnání nově nařízených, skončených a neskončených exekucí v roce 2009 a 2010. 

 

 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 7 

Srovnání skončených exekucí podle způsobu ukončení v letech 2009 a 2010. 

 

 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 
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Příloha č. 8 

Podíl neukončených exekucí k nově nařízeným exekucím v letech 2006 až 2010. 

 

 

Zdroj: Statistika Exekutorské komory České republiky, vlastní zpracování. 
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