Ověřovací doložka autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 51862428-100956-130916104348, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Bc. Olga Sojková
Vystavil: Mgr. Aleš Bursa
V Kolíně dne 16. 9. 2013

Ověřovací doložka autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 51965190-100956-130918105334, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Bc. Olga Sojková
Vystavil: Mgr. Aleš Bursa
V Kolíně dne 18. 9. 2013

Jednací číslo: 27 EXE 4212/2017-12

USNESENÍ
Okresní soud v Sokolově rozhodl vyšší soudní úřednicí Zdeňkou Zikovou ve věci
oprávněné:

proti
povinnému:
pro:

Keiko s.r.o., IČ: 27461831, sídlem Na Hlinách 1786/16, 182 00 Praha 8
zastoupená advokátem: JUDr. Milan Novák, sídlem Dukelská 15,
500 02 Hradec Králové
Pavel Árva, narozený dne 21. 8. 1986, bytem Komenského 1077,
357 35 Chodov
100.175,74 Kč s přísl.
takto:

I.

Soud nařizuje exekuci k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněné částku
100.175,74 Kč s úrokem z prodlení ročně z částky 100.175,74 Kč od 2. 1. 2010 do zaplacení
ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o sedm procentních bodů,
která odpovídá v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení a náhradu
nákladů nalézacího řízení v částce 28.145,54 Kč podle vykonatelného rozsudku
č.j. 130 EC 80/2010 - 53, který vydal Obvodní soud pro Prahu 8 dne 9.9.2011, a dále
k vymožení povinnosti povinného k úhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněných.

II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Aleš Bursa, Exekutorský úřad
Mladá Boleslav, sídlem Palackého 267, 293 01 Mladá Boleslav.
III. Exekuce je nařízena v souladu s předpisy zákona 120/2001 Sb. platných do 31.12.2012
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
ke Krajskému soudu v Plzni prostřednictvím Okresního soudu v Sokolově, K.H. Borovského 57,
Sokolov. V odvolání musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu
a čeho se odvolatel domáhá. Odvolání musí být podepsáno a datováno.
Nebudou-li v odvolání uvedeny žádné skutečnosti rozhodné pro nařízení exekuce, odvolací soud
odvolání odmítne. Podá-li povinný odvolání k rukám exekutora, je ten povinen postoupit je bez
zbytečného odkladu příslušnému soudu; doručením exekutorovi je zachována lhůta k podání
odvolání.
Povinný (povinná) nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svým majetkem včetně
nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, s výjimkou běžné obchodní
činnosti, uspokojování základních životních potřeb a udržování a správy majetku.
Právní úkon, kterým povinný (povinná) poruší tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však
považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo
přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se
neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle
exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož
neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává (§ 44 a odst. 1 zák.
č. 120/2001 Sb.).
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Splní-li povinný ve lhůtě 15 dnů vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně
příkaz k úhradě nákladů exekuce. Právní mocí příkazu k úhradě nákladů exekuce bude exekuce
provedena. Splněním vymáhaného nároku a uhrazením zálohy zaniká zákaz podle § 44a odst. 1
a podle § 47 odst. 4. Jinak exekutor provede exekuci.
V Sokolově dne 22. listopadu 2017
Zdeňka Ziková, v.r.
vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Lenka Korelová

