
Exekutorský úřad Kroměříž
Jánská 25/1
767 01 Kroměříž

V ................................ dne .........................

O p r á v n ě n ý : .............................................................................................

datum nar. / IČ .....................................................................

bytem /  se sídlem ................................................................

P o v i n n ý :  .............................................................................................

datum nar. / IČ .....................................................................

                             bytem /  se sídlem ..............................................................

Návrh na zahájení exekučního řízení a vydání pověření k provedení exekuce
podle §§ 35 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, 

s žádostí o pověření soudního exekutora:
Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž

Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž

Přílohy:

(k exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu  
opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti)



I.

Jsem oprávněný z exekučního titulu: ………………………(uvést označení exekučního titulu) vydaného 
…………(označení orgánu, který jej vydal)  v ……………… ze dne …….. č. j.  ……….., právní moc 
………. Rozhodnutí je vykonatelné. 

Důkaz : 

II.

Dle shora uvedeného exekučního titulu je povinný povinen mi zaplatit :

částku ve výši  ……………..,- Kč (uvést výši jistiny), dále úrok/poplatek z prodlení ve výši …… % p.a./
p.d. (roční/denní) z částky …………….. ,- Kč od ……….… do ……………. (uvést datum/zaplacení), 
jakož i náklady předcházejícího řízení ve výši ………,- Kč.

Povinný tuto svou povinnost do dnešního dne ani zčásti nesplnil.

Důkaz: ad I.

III.

Prohlašuji, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zák. č.120/2001 
Sb., exekučního řádu.

S ohledem  na  shora  uvedené  skutečnosti  proto  navrhuji,  aby  soud  pověřil  vedením  exekuce 
k vymožení pohledávky a jejího příslušenství podle exekučního titulu soudního exekutora Mgr. Davida 
Chaloupku, Exekutorský úřad Kroměříž, se sídlem Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž.

Současně zmocňuji  soudního exekutora  k inkasu vymáhané pohledávky od povinného resp.třetích 
osob  a  žádám,  aby  výtěžek  exekuce  mi  byl  vyplacen  na  můj  účet  u  peněžního  ústavu 
……………………… č. účtu ……………………………………..

IV.

Na základě shora uvedených skutečností navrhuji, aby soud vydal následující

p o v ě ř e n í:

I. Exekuční soud pověřuje soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupku, Exekutorský úřad Kroměříž, 
se  sídlem  Jánská  25/1,  767  01  Kroměříž  vedením  exekuce  podle  vykonatelného  exekučního 
titulu:  ...  ........  ................  ...................  ....................,  proti  povinnému  ................................., 
nar./IČ  .........................,  bytem  /  se  sídlem  ..............................,  k vymožení  povinnosti  zaplatit 
oprávněnému .................................,  nar./IČ .........................,  bytem /  se sídlem .............................., 
pohledávku  ve  výši   ..................  spolu  s  příslušenstvím  .........................................................,  a 
k vymožení povinnosti uhradit soudnímu exekutorovi pověřenému vedením exekuce náklady exekuce.

II. Vedením exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, 
se sídlem Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž.

………………………………………..
     oprávněný
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