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EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík (dále jen exekutor), Exekutorský úřad Hodonín, se sídlem Sadová 15, 695 01
Hodonín, pověřený k provedení exekuce na základě Pověření soudního exekutora vydaného Okresním soudem v Uherském
Hradišti ze dne 15.02.2018 č. j.: 25 EXE 172/2018-11,
proti povinnému:
na návrh oprávněného:

Jiří Špaček, bytem Ořechov 105, Ořechov, RČ: 710501/4631
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3 Vinohrady, IČ: 41197518

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 24.445,- Kč s přísl., vydává v souladu s ust. § 47 a ust.
§ 58 odst. 3 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen
"e. ř.") tento

exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí:
I. Podle vykonatelného výkazu nedoplatků Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č. j. 8041701111 ze dne 07.11.2017
(exekuční titul) a na základě pověření Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 15.02.2018 č. j. 25 EXE 172/2018-11,
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 24.445,- Kč, slovy dvacetčtyřitisícčtyřistačtyřicetpět
korun českých a jejího příslušenství, tj.
penále ve výši 5.978,- Kč
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu
exekutorovi náklady exekuce, když celkové náklady exekuce činí ke dni vydání tohoto exekučního příkazu částku ve výši 9876.8,Kč které je povinná(ý) zaplatit na účet exekutora vedený u ČSOB a.s., č.účtu: 174915091/0300, VS: 26718, a to bez zbytečného
odkladu nebo ve lhůtě určené ve výzvě ke splnění povinnosti, když konečné náklady exekuce a náklady oprávněného budou určeny
příkazem k úhradě nákladů exekuce;
přikazuje soudní exekutor dle ust. § 59 odst. 1 písm. c) e.ř. a ustanovení § 66 odst. 2 e. ř. ve spojení s ust. § 335 a násl. zákona č.
99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), s přihlédnutím k ust. § 47 odst. 1 e. ř. provést
exekuci prodejem nemovitých věcí povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 2348, 2349, 2350 – PK, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec Ořechov, katastrální území Ořechov u Uherského Hradiště, na listu vlastnictví č.
1152.
II. Doručením exekučního příkazu katastrálnímu úřadu a zapsáním poznámky se povinné(mu) zakazuje nakládat se svým
majetkem, tzn. povinné(mu) se zakazuje, aby postižené nemovité věci převedl(a) na někoho jiného nebo je ke škodě exekuce
jakkoli zatížil(a), zcizil či jinak znehodnotil.
Soudní exekutor ukládá povinnému aby oznámil, zda nemovitou věc nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou
nemovitou 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.
III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto exekučního příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi pověřenému provedením exekuce, zda a kdo má k nemovitým věcem předkupní právo, právo věcného břemene,
nájemní či jiné právo, které je způsobilé ovlivnit odhadní cenu nemovité věci s příslušenstvím.
Poučení:
Dle ust. § 47 odst. 2 e. ř. má exekuční příkaz účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního

řádu. Dle ust. § 47 odst. 4 e. ř. není proti exekučnímu příkazu přípustný opravný prostředek. Dle ust. § 47 odst. 5
e. ř. majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak
nakládat. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatné.
Podle § 262b odst. 1 o. s. ř. za přiměřeného použití § 52 odst. 1 e. ř. je-li exekucí postižen majetek ve společném
jmění manželů nebo majetek manžela povinného ve větším rozsahu, než připouští zvláštní právní předpis, nebo
nelze-li ho exekucí postihnout, může se manžel povinného domáhat v této části zastavení exekuce.
Dle § 42 odst. 2 e. ř. při vydání exekučního příkazu postihujícího majetek ve společném jmění nebo majetek
manžela povinného je exekutor povinen vycházet z obsahu listiny v Seznamu listin o manželském majetkovém
režimu vedeném podle notářského řádu, a to v tomto seznamu evidováné smlouvy o manželském majetkovém
režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího
rozsahu, anebo dohody nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného
rozhodnutím soudu, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o
manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do
Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z
exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o
manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o
manželském majetkovém režimu. Dle odst. 3 v ostatních případech lze vydat exekuční příkaz postihující majetek,
který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů
změněn.
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb (§ 10 odst. 1vyhl. č.
418/2001 Sb., §48 odst. 4 o.s.ř., §28c odst. 1 vyhl. č. 37/1992 Sb.) budou zaslány k písemné žádosti účastníka
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, vyhotovené v elektronické podobě a opatřené
uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo budou předány účastníkovi v sídle exekutorského
úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 Kanc. řádu – stavovského předpisu EKČR ze dne 23. 5. 2002).
Upozornění:

Neoznámí-li povinný(-á) ve výše stanovené lhůtě, zda a kdo má k postiženým nemovitým věcem předkupní
právo, právo věcného břemene, nájemní či jiné právo způsobilé ovlivnit odhadní cenu nemovitých věcí
s příslušenstvím, odpovídá za škodu tím způsobenou.
Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který
vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do
společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást
společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen
jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim
oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. (§ 42 e. ř.)
Při provádění exekuce se také nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného
jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí,
byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který
nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky (§ 42 odst. 1 a 2 e. ř.). Exekucí pak mohou být
postiženy všechny věci, které jsou ve vlastnictví povinného nebo v bezpodílovém spoluvlastnictví povinného a
jeho manžela. Postižením takových věcí se účastníkem exekučního řízení stává i manžel povinného (§ 36 odst. 1
a 2 e. ř.).
Exekučním příkazem jsou postiženy veškeré součásti a příslušenství postižených nemovitých věci, bez ohledu na
to, zda se jedná o movité či nemovité věci.

V Hodoníně dne 20.04.2018
_______________________
Mgr. Kamil Brančík
soudní exekutor
Exekutorský úřad Hodonín

Toto rozhodnutí č.j. 007 EX 267/18-12 ze dne 20.04.2018 nabylo právní moci dne 07.05.2018.
Tuto doložku vyznačil/a dne 28.11.2018 Petr Augustin.
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