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číslo návrhu 9100613291 

 
Exekuční příkaz 

 
Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 

28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Klatovy ze 
dne  3.4.2014, č.j. 28 EXE 544/2014-12, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: 
Rozhodčí nález rozhodce Mgr. Jan Fišer ze dne 25.6.2013, č.j. 103 Rozh 2009/2013-7,  

 
ve věci 

oprávněného: 
 PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská čp.1216 / čo.46, Praha - Praha 1  
110 00, IČ: 61860069, právní zástupce JUDr. Jaroslav Beránek, advokát se sídlem 
Perštýnské nám. 80, Pardubice 530 01,  
 

proti 
povinné: 

 Markéta Gumanová, bytem Jiráskova čp.744, Nýrsko 340 22 , r.č. 93-56-14/2026, 
nar. 14.6.1993  
 

pro 101 193,00 Kč s příslušenstvím 
 

rozhodl o provedení exekuce 
 

prodejem nemovitostí povinné 

 
 
 
 
 

 
 



k uspokojení pohledávky oprávněného 101 193,00 Kč  s příslušenstvím: úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 115 
275,00 Kč od 17.4.2013 do 19.4.2013, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 112 275,00 Kč od 20.4.2013 do 
17.5.2013, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 109 275,00 Kč od 18.5.2013 do 13.6.2013, úrok z prodlení 7,05% 
ročně z částky 106 581,00 Kč od 14.6.2013 do 14.8.2013, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 103 887,00 Kč od 
15.8.2013 do 14.1.2014, úrok z prodlení 7,05% ročně z částky 101 193,00 Kč od 15.1.2014 do zaplacení, smluvní 
pokuta 0,15 % denně z částky 91 596,00 Kč od 26.3.2013 do 19.4.2013, smluvní pokuta 0,15 % denně z částky 88 
596,00 Kč od 20.4.2013 do 17.5.2013, smluvní pokuta 0,15 % denně z částky 85 596,00 Kč od 18.5.2013 do 
13.6.2013, smluvní pokuta 0,15 % denně z částky 82 902,00 Kč od 14.6.2013 do 14.8.2013, smluvní pokuta 0,15 % 
denně z částky 80 208,00 Kč od 15.8.2013 do 14.1.2014, smluvní pokuta 0,15 % denně z částky 77 514,00 Kč od 
15.1.2014 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 15 716,80 Kč, povinnosti uhradit náklady oprávněného ve 
smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a  nákladů exekuce soudního exekutora. 
 

Povinnému se zakazuje, aby označené nemovitosti (spoluvlastnický podíl nemovitého majetku) 
převedl na někoho jiného nebo je zatížil, zřídil k nim věcné břemeno, dal do nájmu nebo jakkoli jinak 
s nimi nakládal. Porušení tohoto zákazu má za následek neplatnost takového právního úkonu. 

 
Povinnému se ukládá, aby do 15ti dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu exekutorovi, zda 

a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou. 
 

Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný. Výši nákladů 
exekuce a nákladů oprávněného soudní exekutor určí v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Náklady 
oprávněného se předběžně stanovují v částce 8 929,80 Kč.   Náklady exekuce se předběžně stanovují v 
částce 35 235,20 Kč.  
 

Vymáhané pohledávky  je možno uhradit na účet soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, 
Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 5003200537/5500, v.s. 0182414 vedený u peněžního 
ústavu  Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň. 
 
Upozornění:  Exekuci prodejem nemovitosti nebrání ani okolnost, že nemovitosti jsou ve společném 

jmění manželů.Nařízení exekuce prodejem nemovitosti se vztahuje na nemovitost se všemi 
jejími součástmi a příslušenstvím; to platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím 
nemovitosti. 

 
Poučení: Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. 

Soudní exekutor vyzývá povinného (event. manžela povinné(ho)), aby do 15 dnů od doručení 
tohoto exekučního příkazu oznámil, zda výše postižené majetkové hodnoty nabyl jako 
substituční jmění. V případě, že jde o substituční jmění, aby sdělil, zda má právo s ním volně 
nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí (event. exekučně) vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo 
dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění. Výše uvedené 
skutečnosti je povinný (event. manžel povinné(ho)) povinen doložit listinami vydanými nebo 
ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře. 

 
V Plzni, dne 10.4.2014 
 

JUDr. Zdeněk Zítka,  
Soudní exekutor 

 

 
otisk úředního razítka 
 
Toto usnesení  ze dne 10.4.2014 č. j. 108 EX 01824/14-021 nabylo právní moci dne 19.4.2014 . Připojení 
doložky provedl JUDr. Zdeněk Zítka  dne 6.6.2014. 
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