
Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ 
se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 – Břevnov
telefon: +420 277 278 800
email: epodatelna@euprahazapad.cz 
datová schránka: xtahwnq
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. j. 191 EX 2164/17-53
Uvádějte při veškeré korespondenci

 

Jan Šinágl
Bratří Nejedlých 335
Žebrák

Věc: Výzva ke splnění vymáhané povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 6 EŘ

V exekuční věci oprávněného: Mgr. Jana Gavlasová, nar. 06.12.1970
bytem Západní 449, 253 01 Chýně

Bc. Petra Kubíková, nar. 17.07.1987
bytem U Rybníka 2378/6, 750 02 Přerov
 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

Martin Michal, nar. 01.04.1959
bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka
 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

Helena Vondráčková, nar. 24.06.1947
bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka
 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

proti povinnému: Jan Šinágl, nar. 09.12.1952
bytem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

Vám nadepsaný soudní exekutor sděluje, že byl pověřen vedením exekuce pověřením vydaným Okresním 
soudem v Berouně dne 27.04.2017, č.j. 4 EXE 4/2017-15, podle vykonatelného usnesení Krajského soudu v 
Praze,  ze dne  27.01.2017, č.j.  21Co 218/2016- 94  proti Vám jako povinnému  k vymožení povinnosti a) 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních  
služeb, který je platný i  bez těchto náležitostí.  Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k  
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  mezi  žalobkyní  a)  a  žalobcem  c)  probíhala  či
probíhá  milostná  či  sexuální  korespondence  a  zdržet  se  zveřejňování  textů  či  jejich  částí,
které  by  takto  byly  označovány  či  charakterizovány,  ať  už  svým  názvem  či  svým  obsahem.
b)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  vedl  milostnou  či  sexuální  korespondenci
s  více  ženami  a  jednou  z  těchto  žen  je  také  žalobkyně  b)  a  zdržet  se  zveřejňování  textů  či
jejich  částí,  které  by  takto  byly  označovány  či  charakterizovány,  ať  už  svým  názvem  či
svým obsahem, c) zdržet se tvrzení či spekulací o tom, že žalobce c) je otcem nezletilého dítěte žalobkyně a) 
a  zdržet  se  jakýchkoli  zásahů  do  soukromého  a  rodinného  života  žalobkyně  a)
zveřejňováním tvrzení  či  spekulací  o  soukromém životě  a  rodině  žalobkyně  a),  d)  zdržet  se  tvrzení  či 
spekulací o tom, že žalobce c) podvádí žalobkyni d) s jinými ženami a tvrzení a spekulací o jejich totožnosti, 

a k vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněného v exekučním řízení.

Soudní exekutor Vás na základě shora uvedeného vyzývá, abyste se a) zdržel tvrzení či spekulací o tom, že 
mezi  žalobkyní  a)  a  žalobcem  c)  probíhala  či
probíhá  milostná  či  sexuální  korespondence  a  zdržel  se  zveřejňování  textů  či  jejich  částí,
které  by  takto  byly  označovány  či  charakterizovány,  ať  už  svým  názvem  či  svým  obsahem.
b)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  vedl  milostnou  či  sexuální  korespondenci
s  více  ženami  a  jednou  z  těchto  žen  je  také  žalobkyně  b)  a  zdržet  se  zveřejňování  textů  či
jejich  částí,  které  by  takto  byly  označovány  či  charakterizovány,  ať  už  svým  názvem  či
svým  obsahem.
c)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  je  otcem  nezletilého  dítěte  žalobkyně  a)  a
zdržet  se  jakýchkoli  zásahů  do  soukromého  a  rodinného  života  žalobkyně  a)
zveřejňováním  tvrzení  či  spekulací  o  soukromém  životě  a  rodině  žalobkyně  a).
d)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  podvádí  žalobkyni  d)  s  jinými  ženami  a
tvrzení a spekulací o jejich totožnosti, a ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatil/a pořádkovou 
pokutu ve výši  100.000,- Kč (na účet exekučního soudu uvedený v exekučním příkaze, kterým Vám byla 
uložena pořádková pokuta) a náklady oprávněného účelně vynaložené k vymožení nároku ve výši 3.100,- 
Kč,  dále  zálohu  na  snížené  náklady  exekuce,  sestávající  se  z odměny  exekutora ve  výši  9.300,- Kč, 
hotových výdajů ve výši 5.250,- Kč a DPH 3.055,50 Kč ve výši 21%, náklady exekuce celkem 17.605,50 
Kč. 

Částku  20.705,50 Kč zaplaťte v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo převodem na účet 
číslo 2110122833/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., variabilní symbol 
216417.

Pokud vymáhanou povinnost nesplníte ve stanovené 30 denní lhůtě, bude soudní exekutor požadovat v plné 
výši jak odměnu  21.000,- Kč,  tak hotové výdaje 5250,- Kč + příslušnou sazbu DPH a bude pokračovat 
v započaté exekuci. 

Současně sdělte, jakým způsobem požadujete v tomto řízení doručovat písemnosti tedy:
Zda již máte zřízenu datovou schránku nebo 
zda žádáte o doručování na elektronickou adresu (emailem), podmínkou je zřízení zaručeného elektronického podpisu
pro potvrzení přijetí písemnosti a předložení příslušného kvalifikovaného certifikátu nebo
zda žádáte o doručování poštou na Vámi přesně označenou adresu v ČR (adresu pro doručování).

Peněžitá plnění na vymáhanou povinnost se hradí exekutorovi (§ 46 odst. 4 EŘ).

P o u č e n í : 
Splní-li  povinný ve lhůtě 30 dnů od doručení vymáhaný nárok, náklady oprávněného a zálohu na snížené  náklady 
exekuce ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 EŘ, vydá exekutor neprodleně příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní 
mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce provedena. Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy 
zaniká zákaz nakládání s majetkem podle § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 6 EŘ. Jinak exekutor exekuci provede.
Uhradí-li povinný vyčíslenou částku ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy, náleží soudnímu exekutorovi dle § 11 
odst.  1 písm. a)  vyhlášky Ministerstva spravedlnosti  č.  330/2001 Sb.,  o  odměně a náhradách  soudního exekutora,  
o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené  
exekutorem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), odměna ve výši 50 %, která je již zohledněna ve výše 



uvedeném vyčíslení.
Pokud je součástí vymáhaného plnění úrok nebo poplatek z prodlení ev. smluvní pokuta a tyto nároky oprávněného jsou 
stanoveny procentní sazbou, je třeba si před zaplacením celé pohledávky zjistit na Exekutorském úřadu jejch aktuální  
výši ke dni, kdy bude připsána na účet soudního exekutora.
Dle ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky náleží exekutorovi v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových 
výdajů v paušální částce 3 500,- Kč. Uhradí-li povinný vyčíslenou částku ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy, náleží 
soudnímu exekutorovi dle § 13 odst. 3 vyhlášky, nepřevyšuje-li vymožené plnění 10.000,-Kč (za což se považuje nárok 
uvedený v exekučním titulu, tj. jistina, úrok či poplatek z prodlení, náklady nalézacího řízení), náhrada hotových výdajů 
v paušální částce ve výši 1.750,- Kč. Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo 2 povinní, zvyšuje se podle §  
13 odst. 9 vyhlášky paušální částka náhrady hotových výdajů podle tohoto odstavce o 30 %. Je-li exekučního řízení  
účastno více oprávněných, než 2 nebo více povinných, než 2, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů podle  
tohoto odstavce bez ohledu na počet účastníků o 50 %.
Nebude-li vymáhané plnění uhrazeno po doručení této výzvy, bude soudní exekutor pokračovat ve zjišťování majetku 
povinného a v dalších úkonech směřujících k provedení exekuce dle exekučního řádu. Další vynaložené náklady budou 
vymáhány od povinného nad rámec částek uvedených ve výše uvedeném vyčíslení.

Není-li  ve  Vašich  možnostech  uhradit  vymáhanou  částku  najednou,  kontaktujte  zaměstnance  soudního 
exekutora  na  tel.  čísle  +  420 277 278 800  a domluvte  si  splátkový  kalendář.  Splátky  je  možné  poukazovat 
prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou typu „A“ nebo „C“ na účet č. 2110122833/2700, vedený 
u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to pod variabilním symbolem   216417  .

V Praze dne 05. května 2017

otisk razítka

                              Mgr. Jan Beneš, v. r. 
                                  soudní exekutor 

                             
Za správnost vyhotovení:
Robert Želonka
pověřený soudním exekutorem

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních  
služeb, který je platný i  bez těchto náležitostí.  Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k  
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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