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Mgr. Jan Novák
Exekutorský úřad v Praze
Okružní 139
Praha 9

V Praze dne 1. 9. 2022

Návrh na zahájení exekuce

Oprávněný: Daniel Kraus, nar. 12. 4. 1970, trvale bytem Jabloňová 1617, České
Budějovice, 370 01

Povinný: Miroslav Karlík, nar. 24. 5. 1981, Dobrovského 1770, Chrastava, 463 31

ELEKTRONICKY - DATOVOU SCHRÁNKOU

DVOJMO

Příloha: stejnopis rozsudku Okresního soudu v Liberci, sp. zn. 3 C 21/2021 ze dne 5. 6.
2022 (s vyznačenou doložkou vykonatelnosti)

I.

Na základě exekučního titulu, rozsudku sp. zn. 3 C 21/2021 vydaného dne 5. 6. 2022
Okresním soudem v Liberci, který nabyl právní moci dne 19. 6. 2022 a je vykonatelný téhož
dne (dále jen „exekuční titul“), byla výše uvedenému povinnému uložena povinnost
spočívající v zaplacení pohledávky ve výši 123 100,- Kč (sto dvacet tři tisíc sto korun
českých) včetně příslušenství, a to výše uvedenému oprávněnému.

Jako důkaz uvádím stejnopis výše uvedeného rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne
19. 6. 2022.

II.

Výše uvedený povinný byl opakovaně vyzván k úhradě dlužné částky ve výši 123 100,- Kč
(sto dvacet tři tisíc sto korun českých) včetně příslušenství, a to v týdenním rozestupu.
Ke dni podání tohoto návrhu na zahájení exekuce nezaplatil

Jako důkaz uvádím screenshot dvou e-mailů zaslaných povinnému a dvě potvrzení
o zaslání doporučené zásilky s výzvou o zaplacení.
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III.

Oprávněný proto navrhuje, aby nadepsaný soud pověřil vedením exekuce soudního
exekutora Mgr. Jana Nováka, se sídlem v Praze.

Oprávněný tímto prohlašuje, že nebylo doposud v téže věci zahájeno řízení podle
exekučního řádu u jiného soudního exekutora.

IV.

Oprávněný na základě shora nadepsaného tímto navrhuje místně a věcné příslušnému
soudu, aby vydal následující rozhodnutí:

I. Soud nařizuje exekuci vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Liberci, sp. zn.
3 C 21/2021 ze dne 5. 6. 2022 k vymožení pohledávky ve výši 123 100,- Kč (sto
dvacet tři tisíc sto korun českých) včetně příslušenství, tj. Včetně zákonných úroků
ode dne 1. 2. 2020 do zaplacení.

II. Soud svým rozhodnutím pověřuje vykonáním exekuce Mgr. Jana Nováka, exekutora
se sídlem v Praze.

Daniel Kraus (podpis oprávněného)


