Adresát:
Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor
Exekutorský úřad Zlín
Krátká 4447
760 01 Zlín

Oprávněný: jméno, příjmení, bydliště/ firma, sídlo
Povinný: jméno, příjmení, r.č. (dat. narození) bydliště/ firma, sídlo, IČ

Exekuční návrh
podle § 35 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Vyhotoveno v jednom stejnopise.
Přílohy:
a)

exekuční titul

b)

plná moc

I.

Rozhodnutím č.j. ………… vydaným …….. soudem

(notářem, exekutorem) …… dne

…….., jenž nabylo právní moci dne ……….. a stalo se vykonatelným (dne ………..), byla
povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému částku ve výši …….,- Kč, s …%
úroky z prodlení od ……… do ……….. z částky ………….,- Kč, a s ročním úrokem z
prodlení od …………. do zaplacení z částky …………,- Kč ve výši, která v každém
jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení odpovídá v procentech součtu čísla 7 a
repo sazby vyhlášené ve Věstníku České národní banky a platné k prvnímu dni
příslušného kalendářního pololetí a na náhradě nákladů nalézacího řízení částku
…………,- Kč.
Důkaz: rozsudek, platební rozkaz/exekutorský, notářský zápis sp. zn. …............... ze dne
….................. vydaný Okresním, Krajským soudem v /sepsaný notářem, exekutorem

II.
Oprávněný prohlašuje, že povinný do dne podání tohoto exekučního návrhu nesplnil ani
část výše uvedené povinnosti dle předmětného vykonatelného exekučního titulu.
Oprávněný dále prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost a její příslušenství nebo jejich
části nebylo proti povinnému zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb.,
exekuční řád.

III.
Oprávněný navrhuje, aby byl vedením exekuce pověřen soudní exekutor Mgr.
Marek Jenerál, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem Krátká 4447, 760 01 Zlín.

IV.

Na základě shora uvedených skutečností proto oprávněný navrhuje, aby:

1. se podle exekučního titulu: platební rozkaz (rozsudek,…) č.j. ***

vydaný

Okresním soudem v *** dne ***, vedla exekuce
proti povinnému: ***
k vymožení tohoto peněžitého plnění:
a) jistina ………….- Kč
b) příslušenství:
…% p.a. úroky z prodlení od ………… do ………….. z částky …………,- Kč,
…% p.a. úroky z prodlení od …….. do zaplacení z částky ………….,- Kč,
c) náklady nalézacího řízení …,- Kč
d) náklady oprávněného a náklady exekuce tak, jak budou stanoveny
v průběhu řízení,

2. vedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Marek Jenerál, Exekutorský
úřad Zlín, se sídlem Krátká 4447, 760 01 Zlín.

(Vymožené plnění zašlete na účet oprávněného č. …., var. symbol …, náklady řízení v celkové
výši … Kč zašlete na účet právního zástupce č. ….., var. symbol ….).

V _______________, dne _______________

________________________
oprávněný

