
 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 52/2012-36 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem  

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-2/9018/46/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Miroslav Ferko, nar. 31.05.1969, bytem PMV 460, 345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 52/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 363/2012-31 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem 

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-2/9018/280/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jitka Zavadilová, nar. 28.03.1961, IČ: 47702443, bytem Velký 

Malahov 15, 346 01, Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 363/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 401/2000-14 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 41197518, se sídlem 

Orlická 4/2020, 130 00, Praha 3, Regionální pobočka Plzeň, pobočka 
pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. Května 59, 306 30 
Plzeň  

proti 
 
Povinnému (povinné): Milan Poslední, nar. 06.07.1962, bytem Hlohová 102, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.3.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 401/2000. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                   soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 754/2012-30 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven  

a stavebnictví, IČ: 47114321, se sídlem Roškotova 1225/1, 140 21, 
Praha 4 

 č.j. 2009/6684/a 
proti 
 
Povinnému (povinné): Marek Frous, nar. 17.12.1986, bytem Smetanovo náměstí 229,  

346 01, Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 754/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 765/2011-23 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Benešově, se sídlem Masarykovo náměstí 223, 

256 45, Benešov 
 č.j. 5500005911 
proti 
 
Povinnému (povinné): Michal Kučera, nar. 03.10.1980, bytem Nám. T. G. Masaryka  

35, 345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 765/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 766/2011-23 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Benešově, se sídlem Masarykovo náměstí 223, 

256 45, Benešov 
 č.j. 5500006011 
proti 
 
Povinnému (povinné): Michal Kučera, nar. 03.10.1980, bytem Nám. T. G. Masaryka 35, 

345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 766/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 826/2011-32 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Dětský domov Horní Slavkov, IČ: 49767267, se sídlem Dlouhá 22, 

357 31, Horní Slavkov 
 č.j. 235/11/Wei 
proti 
 
Povinnému (povinné): Růžena Volfíková, nar. 11.10.1972, bytem Na Tržišti 335, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014  v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 
 11 E 826/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 827/2011-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Dětský domov Horní Slavkov, IČ: 49767267, se sídlem Dlouhá 22, 

357 31, Horní Slavkov 
 č.j. 234/11/Wei, 405/11/Wei 
proti 
 
Povinnému (povinné): Růžena Volfíková, nar. 11.10.1972, bytem Na Tržišti 335, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 827/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1019/2011-27 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Dětský domov Horní Slavkov, IČ: 49767267, se sídlem Dlouhá 22, 

357 31, Horní Slavkov 
 č.j. 406/11/Wei 
proti 
 
Povinnému (povinné): Růžena Volfíková, nar. 11.10.1972, bytem Na Tržišti 335, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.3.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 1019/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1122/2011-59 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem  Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600064008 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Berky, nar. 25.01.1990, bytem Všeruby 77, 345 07, Všeruby 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 10.03.2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou  
11 E 1122/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 06.03.2014 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                      …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                                        Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                 soudní exekutor 
 
 



 

 

Sp. zn. soudu: 7 E 4/2012-44 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Finanční úřad v Domažlicích, se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 

01, Domažlice 
 č.j. 2128/12/118921402159 
proti 
 
Povinnému (povinné): Ing. Miroslav Žampach, nar. 31.01.1954, IČ: 64409490, bytem 

Kout na Šumavě 350, 345 02, Kout na Šumavě 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 7 
E 4/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 7/2012-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-2/9018/912/2011 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Trnka, nar. 05.12.1958, IČ: 14720329, bytem Sadová 550, 

345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 7/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 66/2012-31 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-2/9018/67/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jakub Frček, nar. 28.12.1965, IČ: 16737563, bytem Gorkého 43, 

346 01, Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 66/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 127/2006-58 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228, 344 

50, Domažlice 
 č.j. Tř 251/2005 
proti 
 
Povinnému (povinné): Radek Michalík, nar. 05.02.1974, bytem Všeruby 6, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 127/2006. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 159/2007-17 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 337/2005 
proti 
 
Povinnému (povinné): Antonín Sátra, nar. 04.05.1950, bytem Petra Bezruče 43, 345 25, 

Hostouň 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 159/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 199/2011-30 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-1/9018/34/2011 
proti 
 
Povinnému (povinné): Vítězslav Malzer, nar. 28.12.1977, IČ: 72194642, bytem Postřekov 

111, 345 35, Postřekov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 199/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 215/2012-33 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, 

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka - 
Krajská pobočka pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Klientské 
pracoviště - Územní pracoviště Domažlice, se sídlem Kozinova 
299,344 11 Domažlice 

 č.j. 0043VR4012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jaroslav Horváth, nar. 22.11.1991, bytem třída 1. máje 392, 345 62, 

Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 215/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 217/2008-45 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Noa 24/2007, Noa 47/2007, Tř 384/2006 
proti 
 
Povinnému (povinné): Tomáš Gejdoš, nar. 29.04.1987, bytem Miřkov 54, 346 01, 

Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 217/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 253/2012-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-3/9018-41/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Martin Jánošík, nar. 15.03.1983, IČ: 76013235, bytem Družstevní 

510, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 253/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 262/2011-23 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud Plzeň - jih, IČ: 024767, se sídlem ul. E. Beneše 

1127/1, 306 24, Plzeň 
 č.j. 5600001807+5  
proti 
 
Povinnému (povinné): Robert Walter, nar. 27.12.1966, bytem Blížejov 151, 346 01, 

Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 262/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 297/2008-41 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Noa 10/2008 
proti 
 
Povinnému (povinné): Tomáš Gejdoš, nar. 29.04.1987, bytem Miřkov 54, 346 01, 

Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 297/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 298/2008-29 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 21/2008 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Bořík, nar. 02.11.1965, bytem Nádražní 2, 345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 298/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 306/2012-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-3/9018-66/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Ivo Šiman, nar. 07.06.1963, IČ: 74748092, bytem Příčná 213,  

345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 306/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 309/2012-36 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, 

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka - 
Krajská pobočka pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Klientské 
pracoviště - Územní pracoviště Domažlice, se sídlem Kozinova 
299,344 11 Domažlice 

 č.j. 0047VR4012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Marie Horová, nar. 02.03.1954, IČ: 69953341, bytem Kout na 

Šumavě 1, 345 02, Kout na Šumavě 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 309/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 322/2012-46 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-3/9018-80/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Tomáš Paul, nar. 02.09.1976, IČ: 76147070, bytem Osvobození 

136, 345 25, Hostouň 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 322/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 358/2010-66 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 34/2010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Michal Grössl, nar. 29.07.1982, bytem Mnichov 81, 345 22, 

Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 358/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 374/2006-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech,  se sídlem Dukelská 138/3, 339 

01, Klatovy 
 č.j. 5600004306 
proti 
 
Povinnému (povinné): Radek Michalík, nar. 05.02.1974, bytem Všeruby 6, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 374/2006. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 379/2012-41 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-2/9018/284/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jaroslav Nový, nar. 20.03.1989, IČ: 76367592, bytem Farní 142, 

345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 379/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 389/2007-40 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 

140 67, Praha 4, Věznice Ostrov, pošt. schránka 100, 363 50 Ostrov 
  
proti 
 
Povinnému (povinné): Josef Hlaďo, nar. 27.10.1973, bytem Mezholezy 22, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 389/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 488/2012-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov, se sídlem Sadová 

1694, 347 01 Tachov 
 č. j. 44010/220-9018-4731/09-16.4.12-14/BO 
proti 
 
Povinnému (povinné): Dau Minh Ngoc, nar. 15.05.1976, IČ: 64908534, bytem Bělojarská 

1597, 347 01 Tachov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 488/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 496/2012-34 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov, se sídlem Sadová 

1694, 347 01 Tachov 
 č. j. 44010/220-9018-3927/07-19.4.12-14/BO 
proti 
 
Povinnému (povinné): Dau Minh Ngoc, nar. 15.05.1976, IČ: 64908534, bytem Bělojarská 

1597, 347 01 Tachov 1 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 496/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 590/2007-40 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j.  Tř 150/2007 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Bořík, nar. 02.11.1965, bytem Nádražní 2, 345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 590/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 591/2012-35 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-3/9018-143/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): JV Dřevovýroba, s.r.o., IČ: 27993159, se sídlem Dukelská 96,  

344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 591/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 617/2008-27 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Noa 20/2008 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Bořík, nar. 02.11.1965, bytem Nádražní 2, 345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 617/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 619/2007-95 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Dětský domov Trnová, IČ: 00671045, se sídlem Trnová 200, 330 

13, Trnová u Plzně 
zast.  JUDr. Vojtěchem Dragúnem – advokátem se sídlem Dominikánská 6, 

301 12 Plzeň, 
č.j. 3 P 3/06 

proti 
 
Povinnému (povinné): Romana Kůsová, nar. 04.03.1974, bytem Americká 98, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 619/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 622/2012-23 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-3/9018-158/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jiří Votava, nar. 16.04.1986, IČ: 76028488, bytem Fibichova 435, 

344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 622/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 631/2012-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, 

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, Regionální pobočka - 
Krajská pobočka pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Klientské 
pracoviště - Územní pracoviště Domažlice, se sídlem Kozinova 
299,344 11 Domažlice 

 č.j. 0123VR4012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Eva Bílá, nar. 07.04.1977, bytem Osvračín 11 E, 345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 631/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 651/2007-81 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Dětský domov Trnová, IČ: 00671045, se sídlem Trnová 200, 330 

13, Trnová u Plzně 
 JUDr. Vojtěchem Dragúnem – advokátem se sídlem Dominikánská 6, 

301 12 Plzeň, 
č.j. 3 P 4/06 

proti 
 
Povinnému (povinné): Romana Kůsová, nar. 04.03.1974, bytem Americká 98, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 651/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 706/2012-26 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna 

Měcholupy, se sídlem Měcholupy 2, 339 01, Klatovy 
 č.j. 1074/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Ingrid Vojtičková, nar. 25.01.1978, bytem Vranov 1, 345 22, 

Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 706/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 711/2012-46 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň - město, se sídlem 

Americká tř. 28-30/767, 303 18, Plzeň 
 č. j. 44006/220-9018-1034-2011/800 
proti 
 
Povinnému (povinné): Ljoki Sulejman, nar. 16.11.1972, IČ: 67894500, bytem  nám. Míru 

127, 344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 711/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 752/2010-62 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 160/2008, Tř 216/2008, Tř 247/2009 
proti 
 
Povinnému (povinné): Michal Grössl, nar. 29.07.1982, bytem Mnichov 81, 345 22, 

Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 752/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 802/2009-32 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 337/2009 
proti 
 
Povinnému (povinné): Richard Špáth, nar. 30.06.1980, bytem Lesní 439, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 802/2009. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 809/2008-56 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 259/2008 
proti 
 
Povinnému (povinné): Lukáš Rajtmajer, nar. 30.08.1980, bytem Vidice 33, 346 01, 

Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 809/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 816/2012-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/715/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jiří Kohout, nar. 21.11.1977, IČ: 73687677, bytem Švabinského 

551, 344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 816/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 836/2012-41 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/732/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Sen Thi Pham, nar. 14.11.1952, IČ: 00883352, bytem Starec 31, 

345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 836/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 897/2010-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 222/2010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Miroslav Růžek, nar. 16.02.1974, bytem PMV 477, 345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 897/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 935/2012-41 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Tachov, se sídlem Sadová 

1694, 347 01 Tachov 
 č. j. 44010/220-9018-2932/05-10.10.12-15/OM 
proti 
 
Povinnému (povinné): Nguyen Viet Thang, nar. 07.02.1968, IČ: 48365521, bytem 

Benešeova 202, 349 01 Stříbro 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 935/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 984/2012-30 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/908/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jakub Frček, nar. 28.12.1965, IČ: 16737563, bytem Gorkého 43, 

346 01, Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 984/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 986/2012-34 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/905/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Diviš, nar. 20.06.1966, IČ: 49204831, se sídlem Příkopy 41, 

345 25, Hostouň 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 986/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 996/2006-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228, 344 

50, Domažlice 
 č.j. Tř 253/2006 
proti 
 
Povinnému (povinné): Radek Michalík, nar. 05.02.1974, bytem Všeruby 6, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 996/2006. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1000/2012-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/934/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Ladislav Diro, nar. 26.08.1962, IČ: 73714682, bytem nám. Svobody 

61, 345 43, Koloveč 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1000/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1003/2012-30 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/925/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Štěpán Hirschl, nar. 12.12.1968, IČ: 65573421, bytem PMV 538, 

345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1003/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1017/2012-35 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/936/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Tomáš Strapina, nar. 28.05.1974, IČ: 61805173, bytem Nám. 5. 

května 32, 345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1017/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1029/2012-32 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-3/9018-492/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Martin Horák, nar. 17.05.1987, IČ: 76084167, bytem Hájkova 431, 

344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1029/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1065/2012-33 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-2/9018/1005/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Martin Ticháček, nar. 12.10.1981, IČ: 73414913, bytem Tlumačov 

107, 344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1065/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1154/2010-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 267/2008 
proti 
 
Povinnému (povinné): nesv. Štefan Ferko, nar. 22.11.1983, bytem Nová Kubice 2, 345 32, 

Česká Kubice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1154/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1181/2008-19 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Noa 65/2008 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Revúcky, nar. 30.05.1963, bytem Havlovice 26, 344 01, 

Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1181/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1344/2010-36 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Noa 76/2010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Miroslav Růžek, nar. 16.02.1974, bytem PMV 477, 345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1344/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1355/2006-50 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600026505, 5600020806 
proti 
 
Povinnému (povinné): Milan Toman, nar. 04.10.1972, bytem Kout na Šumavě 1, 344 01, 

Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1355/2006. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1367/2010-52 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 275/2010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Taťána Matušková, nar. 12.05.1966, bytem Švabinského 551,  

344 01, Domažlice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1367/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1599/2010-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,  

344 50, Domažlice 
 č.j. Tř 195/2009 
proti 
 
Povinnému (povinné): Miroslav Růžek, nar. 16.02.1974, bytem PMV 477, 345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1599/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1628/2010-69 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, IČ: 00006963, 

se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-1/9018/299/2010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jaroslav Nový, nar. 20.03.1989, IČ: 76367592, bytem Farní 142, 

345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 5.9.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 1628/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 5.9.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1010/2008-42 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600043108 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,   
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1010/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1131/2003-77 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 33, 

Klatovy 
 č.j. 5500006103 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1131/2003. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 929/2008-39 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600033908 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,   
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 929/2008. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 868/2010-44 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 41197518 

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 
adresa pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky Krajská pobočka pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj 
Územní pracoviště Domažlice 
Kozinova 299, 344 01 Domažlice 

 č.j. 10/0660d 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jiří Harant, nar. 12.11.1980, bytem Mezholezy 36, 346 01, 

Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 868/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 849/2012-35 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem 

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-3/9018-326/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Viliam Fízik, nar. 18.01.1947, IČ: 75181151, bytem Kvíčovice 36, 

345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 849/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 848/2012-35 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, bytem Msgre. 

B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/210-3/9018-325/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Viliam Fízik, nar. 18.01.1947, IČ: 75181151, bytem Kvíčovice 36, 

345 62, Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 848/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 825/2011-18 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600014711 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 825/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 774/2007-29 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228, 344 

50, Domažlice 
 č.j. Tř 322/2006, Tř 205/2007 
proti 
 
Povinnému (povinné): Josef Pelnář, nar. 30.09.1974, bytem Vranov 28, 345 22, Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 774/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 565/2003-83 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 33, 

Klatovy 
 č.j. 5600037202,5600014703 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,   
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 565/2003. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 563/2007-26 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Obvodní soud pro Prahu 7, se sídlem Ovocný trh 14, 112 96, 

Praha 1 - Staré Město 
 č.j. 5500009202 
proti 
 
Povinnému (povinné): Josef Hlaďo, nar. 27.10.1973, bytem Mezholezy 22, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228, 344 
50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 
E 563/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 504/2009-56 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, 601 95, Brno 
 č.j. 5600021508, 5500005609 
proti 
 
Povinnému (povinné): Josef Touš, nar. 22.10.1962, bytem Mezholezy 18, 346 01, 

Horšovský Týn 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 504/2009. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 432/2007-69 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600034406 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 432/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 417/2012-56 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Město Horšovský Týn, IČ: 00253383, se sídlem nám. Republiky 52, 

346 01, Horšovský Týn 
 č.j. MUHT 3307/2012 
proti 
 
Povinnému (povinné): Josef Kazda, nar. 17.02.1960, bytem Domažlická 162, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 417/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 396/2011-26 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem 

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-1/9018/158/2011 
proti 
 
Povinnému (povinné): Romana Dufková, nar. 13.05.1972, IČ: 67085580, bytem Vlkanov 

34, 345 22, Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 396/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 365/2011-21 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem 

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-1/9018/141/2011 
proti 
 
Povinnému (povinné): Naděžda Pučelíková, nar. 27.01.1977, IČ: 69953091, bytem  

Poděvousy 90, 345 61, Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 365/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 305/2012-44 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem 

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220-3/9018-69/12 
proti 
 
Povinnému (povinné): Edita Rájková, nar. 18.08.1980, bytem Chodov 18, 345 33, Trhanov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 305/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 157/2007-63 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5500000507 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,   
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 157/2007. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 88/2009-41 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600059308, 5500000109 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Hluboká 133, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 88/2009. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 74/2013-33 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Ostravě, se sídlem U Soudu 4/6187, 708 82, 

Ostrava - Poruba 
 č.j. 5600057906 
proti 
 
Povinnému (povinné): Milan Pechovský, nar. 26.05.1961, bytem  Prapořiště 22, 345 06, 

Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 74/2013. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1473/2010-69 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 41197518 

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 
adresa pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky Krajská pobočka pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj 
Územní pracoviště Domažlice 
Kozinova 299, 344 01 Domažlice 

 č.j. 0999VR4010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Petr Smetana, nar. 26.08.1983, bytem Na Tržišti 342, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1473/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1363/2011-58 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice, se sídlem  

Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice 
 č.j. 44001/220/9018/449/2011 
proti 
 
Povinnému (povinné): Tomáš Koliha, nar. 10.03.1989, bytem Brnířov 1, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1363/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1353/2011-20 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Klatovech, se sídlem Dukelská 138/3, 339 01, 

Klatovy 
 č.j. 5600031711, 5600041111 
proti 
 
Povinnému (povinné): Jan Psůtka, nar. 15.08.1981, bytem Náměstí 1, 345 06, Kdyně 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1353/2011. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1349/2010-44 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Domažlicích, se sídlem Paroubkova 228,    

344 50, Domažlice 
 č.j. Noa 73/2010 
proti 
 
Povinnému (povinné): Pavel Heřman, nar. 08.03.1983, bytem Nám. T.G.M. 81, 345 61, 

Staňkov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1349/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 1314/2010-21 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 41197518 

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 
adresa pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna České 
republiky Krajská pobočka pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj 
Územní pracoviště Domažlice 
Kozinova 299, 344 01 Domažlice 

 č.j. 10/0940d 
proti 
 
Povinnému (povinné): Vítězslav Malzer, nar. 28.12.1977, bytem Postřekov 111, 345 35, 

Postřekov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 50 Domažlice dne 19.11.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona 
č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou 
značkou 11 E 1314/2010. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. 
na čl. …….  spisu : 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor 
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu 
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, 
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí 
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní 
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 19.11.2013 
 
 
 
 
……………………………………..                            …………………………………. 
        JUDr. Jan Švígler                                                Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 693/2012-27 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): Česká republika - Okresní soud Plzeň - sever, se sídlem Edvarda 

Beneše 1127/1, 303 16, Plzeň 
 č.j. 5500008310 
proti 
 
Povinnému (povinné): Roman Korčík, nar. 02.04.1993, bytem Na Radosti 320, 345 62, 

Holýšov 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 01 Domažlice v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 E 693/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 2.1.2015 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                    …………………………………. 
                  JUDr. Jan Švígler                                                                    Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                                soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 792/2012-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Rokycanech, se sídlem Jiráskova 67/1, 337 64, 

Rokycany 
 č.j. 5600018906 
proti 
 
Povinnému (povinné): Petr Kunc, nar. 13.03.1976, bytem náměstí Míru 48, 345 22, 

Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 01 Domažlice v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 E 792/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 2.1.2015 
 
 
 
 
   ……………………………………..                                       …………………………………. 
               JUDr. Jan Švígler                                                                      Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                               soudní exekutor 



 

 

Sp. zn. soudu: 11 E 791/2012-37 
15 Spr 13/2013 

 
 

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi 
 
 
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí 
 
 
Oprávněného (oprávněné): ČR - Okresní soud v Rokycanech, se sídlem Jiráskova 67/1, 337 64, 

Rokycany 
 č.j. 5500000807 
proti 
 
Povinnému (povinné): Petr Kunc, nar. 13.03.1976, bytem náměstí Míru 48, 345 22, 

Poběžovice 
 
 
předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Paroubkova 228,  
344 01 Domažlice v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se 
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11 E 791/2012. 
 
 
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány movité věci dle protokolu ze dne ……………. na 
čl. …….  spisu : 

 
 
 
Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní 
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor poplatek 
na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. 
Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní 
exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí společně 
s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní poplatek nebyl 
vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.  
 
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,  
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka. 
 
 
 
V Domažlicích dne 2.1.2015 
 
 
 
 
    ……………………………………..                                …………………………………. 
                JUDr. Jan Švígler                                                               Mgr. Jan Šticha 
předseda Okresního soudu v Domažlicích                                          soudní exekutor 


