
JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad 178 Plzeň-jih
V Bezovce 1896/6, PSČ 301 00

tel: 377422737, fax: 377426074, e-mail: podatelna@eu178.cz, DS: greppib
IČ: 62188178 

č.j. 178 EX 6/16-7 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., Exekutorský úřad 178 Plzeň-jih, se sídlem V Bezovce 1896/6, 350 01 
Plzeň vydává toto 

vyrozumění o zahájení exekuce:

Spisová značka soudního exekutora: 178 EX 6/16

Oprávněný: Sodales Solonis z.s.
se sídlem Bratří Nejedlých 335, Žebrák, IČ: 22848347,
práv. zast. advokátem JUDr.  Petr Kočí, Ph.D., se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, PSČ: 110 00 

Povinný: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
se sídlem Na Františku 1039/32, Praha 1, IČ: 47609109

Exekuční soud: Obvodní soud pro Prahu 1

Pověření k vedení exekuce: 49 EXE 2431/2016-24 ze dne 06.10.2016

Exekuční titul: rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 8 A 70/2016-36-41 ze dne 24.08.2016
                          
Povinnost, která má být exekucí vymožena:  
poskytnutí  jména  a  příjmení  jednotlivých  náměstků  ministra  průmyslu  a  obchodu  a  ředitelů  odborů  ministerstva 
průmyslu a obchodu v roce 2015 spolu s informací, pod jakými čísly byly tyto osoby uvedeny v tabulce obsažené v 
příloze vyrozumění žalovaného č.j. MPO 13526/2016 ze dne 18.3.2016 
 
předpokládané náklady oprávněného: 2.541,- Kč  

          náklady exekuce: 11.495,-Kč 
náklady  oprávněného  a  náklady  exekuce  budou  v průběhu  řízení  stanoveny  příkazem  k úhradě  nákladů 
exekuce.

P o u č e n í :  Toto vyrozumění není rozhodnutím.

Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora nejpozději do osmi dnů 
ode  dne,  kdy  jim  bylo  doručeno  toto  vyrozumění.  Nevěděli-li  v této  lhůtě  o  důvodu 
vyloučení nebo tento důvod vznikl později, mohou námitku podat do osmi dnů poté, kdy se o 
důvodu dozvěděli. 

Je-li  u  exekutora  složena  jistota  ve  výši  vymáhané  pohledávky,  nákladů  oprávněného a 
nákladů  exekuce,  exekutor  nebo  exekuční  soud  na  návrh  povinného  odloží  provedení 
exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a 
rozhodne o tom, že povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 EŘ a v § 47 odst. 
4  EŘ ode  dne  vydání  rozhodnutí  o  odkladu.  Nedojde-li  k  zastavení  exekuce,  použije  se 
jistota na úhradu vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se 
vrátí složiteli jistoty. 
Vedle  toho  lze  podat  návrh  na  odklad  exekuce,  jestliže  se  povinný  bez  své  viny  ocitl 
přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něho 
nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem 
exekuce  vážně  poškozen.  Odložit  exekuci  lze  také  tehdy,  lze-li  očekávat,  že  výkon 
rozhodnutí bude zastaven.

Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o 
důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u pověřeného exekutora. 
Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení skutečností rozhodných pro posouzení, 
zda byl podán ve lhůtě uvedené v první větě; to neplatí, jde-li o návrh podaný nejpozději ve 
lhůtě určené ve výzvě k dobrovolnému plnění, tedy do 30 dnů od doručení takové výzvy. 
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Návrh  na  zastavení  exekuce,  který  neobsahuje  všechny  náležitosti  nebo  který  je  
nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení  
obsažených v návrhu nebo který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti takovému 
rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.

Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než 
zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke 
společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu hospodárnosti řízení může exekutor 
věc vyloučit k samostatnému řízení. 
Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další  
oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato 
řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,

a) je-li  oprávněným  osoba,  jež  byla  věřitelem  povinného 
v době  vzniku  vymáhané  pohledávky,  nebo  její  právní 
nástupce, a řízení již nebyla spojena, 

b) je-li  předmětem  jednotlivých  spojovaných  řízení 
vymožení  peněžitého  plnění  nepřevyšujícího  částku 
10.000  Kč  na  jistině  (k příslušenství  pohledávky  se 
nepřihlíží, a

c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení 
podle písmene a). 

Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů  je nákladem exekuce do výše 1.500 Kč za 
jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, a zpět.  Náhrada za ztrátu času je nákladem 
exekuce do výše 500 Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem exekutora, a zpět. Účelně 
vynaložené  cestovní  výdaje  a  ztrátu  času  přesahující  tyto  částky  hradí  exekutorovi 
oprávněný. 

V Plzni, dne 22.10.2016

JUDr. Jiří Janečka, Ph.D.
Soudní exekutor
Exekutorský úřad 178
Plzeň-jih
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