Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor
Školská 695/38, 110 00 Praha 1
tel. + 420 277 277 920, e-mail: podatelna@eupraha4.cz, ID datové schránky: mupep9r
číslo účtu: 4200583253/6800, jenž je vedený u SBERBANK CZ, a.s., var.symbol: 173516

Č.j. 189 EX 1735/16-25
zn. oprávněného: L-3417 R

Exekuční příkaz
Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská
695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud ve Zlíně ze dne
23.06.2016 č.j. 25 EXE 1716/2016-37, vydaného podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Zlíně,
č.j. 19 C 367/2012 - 245 ze dne 22.12.2015, ve věci
oprávněného:

proti
povinnému:

ANALYTICAL INVESTMENTS INC, Ajeltake Road 1, Majuro, IČ: 00067255,
práv.zást: Mgr. Pavla Švábová, advokát, Vodičkova 695/24 , Praha 1 - Nové Město,
PSČ:110 00
Jan Kašpárek, Náměstí Míru č.p. 12, Zlín, PSČ: 760 01, dat. nar. 24.10.1974

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 20.264,- Kč s příslušenstvím a
povinnosti povinného uhradit náklady exekuce v y d á v á t e n t o

exekuční příkaz k provedení exekuce
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
I.

Přikazuje se provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného u peněžního ústavu:
mBank S.A., organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, Praha 8, Karlín, z účtu číslo:
670100-2211677782/6210. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude
tento exekuční příkaz doručen, nevyplácel z účtu povinného peněžní prostředky, neprováděl
na ně započtení ani s nimi jinak nenakládal, a to až do výše vymáhané pohledávky, jejího
příslušenství a nákladů exekuce.

Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručen tento exekuční příkaz, právo vybrat peněžní
prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané
pohledávky, jejího příslušenství a nákladů exekuce.
Zákazy se nevztahují na peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce podle
zvláštního právního předpisu. Má-li u jednoho peněžního ústavu povinný více účtů, použije se předchozí věta
pouze u jednoho z těchto účtů. Výplatu peněžních prostředků povinnému oznámí peněžní ústav soudnímu
exekutorovi. Peněžní prostředky vyplatí peněžní ústav povinnému na jeho žádost nejvýše jednou.
Povinnému se ukládá, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil, zda
pohledávku z účtu nabyl jako substituční jmění, a pokud jde o takovou pohledávku, zda má právo s ní volně
nakládat a zda jsou exekucí 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.

II.

Soudní exekutor peněžnímu ústavu dále přikazuje, aby po doručení vyrozumění soudního
exekutora o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, odepsal z účtu povinného číslo:
670100-2211677782/6210, částku ve výši vymáhané pohledávky a připsal ji na účet soudního
exekutora č.ú.: 4200583253/6800, jenž je vedený u SBERBANK CZ, a.s., variabilní symbol:
173516, v rozsahu vymáhané pohledávky:

jistina ve výši 20.264,- Kč, úroky z prodlení ve výši 19% ročně z částky 6.968,- Kč ode dne 13.12.1998
do 19.06.2016 ve výši 23.210,31 Kč, úroky z prodlení ve výši 19% ročně z částky 6.968,- Kč ode dne
zahájení exekučního řízení, tj. ode dne 20.06.2016, do zaplacení, úroky z prodlení ve výši 20% ročně z
částky 12.296,- Kč ode dne 13.12.1998 do 19.06.2016 ve výši 43.113,48 Kč, úroky z prodlení ve výši
20% ročně z částky 12.296,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode dne 20.06.2016, do
zaplacení, náklady nalézacího řízení ve výši 5.108,40 Kč, náklady exekuce v předběžné výši 22.228,40
Kč.

Zůstatek vymáhané pohledávky včetně nákladů exekuce činí ke dni 25.10.2017 částku ve výši
119.034,40 Kč.
Soudní exekutor přikazuje peněžnímu ústavu, aby odepisoval vymáhanou pohledávku, její příslušenství,
náklady oprávněného a náklady exekuce postupně z následujících účtů v tomto pořadí: 6701002211677782/6210.

Tento příkaz se vydává na základě ust. § 47 až 49, § 58, § 59 a §60 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád).
P o u č e n í : Proti tomuto exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek
Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost,
která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí
(ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád).
Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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.
V Praze dne 25.10.2017
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
Za správnost vyhotovení Bc. Zuzana Kulhavá
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. et Mgr. Jiřím Leskovjanem, LL.M.

