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Předmětem soupisu nemohly být následující movité věci vedené pod položkou: 

 

- č. 1. obývací stěna velká – tato stěna je starší 30 let, tvoří původní vybavení nemovitosti, od doby, kdy jsem se 

do ní nastěhovala, což je více jak 40 let, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty 

nedochovaly, nicméně tato stěna má své stále místo v nemovitosti, stěna byla tedy pořízena v době, kdy jsem o 

povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, 

stěna je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5) 

 

- č. 2. TV sencor – tato televize je starší min. pěti let, což je zřejmé i z její „zastaralosti“, pořizovala jsem ji 

z vlastních prostředků, kdy v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, 

nicméně s ohledem na její stáří byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se 

s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, TV je v mém vlastnictví a jedná se tak o 

věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 3. dvbt – toto zařízení je starší min. tří let, pořizovala jsem jej z vlastních prostředků, kdy v současnosti 

z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, nicméně s ohledem na její stáří byla tedy 

pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že 

nemůže být jejím vlastníkem, dvbt je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí 

proti povinnému, 

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 4. Gauč + 2 ks křesla – tato souprava je starší patnácti let, což je zjevné i z jejího opotřebení, kdy 

v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, nicméně s ohledem na její stáří 

byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy 

logické, že nemůže být jejím vlastníkem, souprava je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze 

postihnout exekucí proti povinnému, 

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 5. mikrovlnná trouba -  tento spotřebič je starší 10 let, což je zjevné z jeho opotřebení, kdy v současnosti 

z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, nicméně s ohledem na její stáří byla tedy 

pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že 

nemůže být jejím vlastníkem, trouba je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí 
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proti povinnému, 

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 4, č. 5) 
 

- č. 6. rádio -  tento  přístroj je starší min. 12 let, nabyla jsem jej v rámci dědictví po své mamince, kdy 

v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, nicméně s ohledem na jeho 

stáří byl tedy pořízen v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy 

logické, že nemůže být jejím vlastníkem, rádio je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze 

postihnout exekucí proti povinnému, 

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 7. rychlovarná konvice -  tento  přístroj je starší min. 5 let, pořídila jsem jej na vlastní náklady, kdy 

v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, nicméně s ohledem na jeho 

stáří byl tedy pořízen v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy 

logické, že nemůže být jejím vlastníkem, konvice je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze 

postihnout exekucí proti povinnému a dále v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, 

mám za to, že se navíc jedná o věc, která je z výkonu rozhodnutí vyloučena  

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 4., č. 5) 
 

- č. 8 hifi-věž -  jedná se o přístroj, který je starší mi. 15 let, který jsem nabyla darem od své dcery Pavly 

Krejčiříkové, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, nicméně tato věž je 

součástí trvalou součástí vybavení pokoje mé dcery a má zde své stálé místo již řadu let, věž byla tedy 

pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že 

nemůže být jejím vlastníkem, věž je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí 

proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5) 

 
- č. 9. knihovna -  tato knihovna je starší 20 let, byla pořízena jako vybavení pokoje mých dětí, tvoří v podstatě 

původní vybavení nemovitosti, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, 

nicméně tato knihovna má své stále místo v nemovitosti, knihovna byla tedy pořízena v době, kdy jsem o 

povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, 

knihovna je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   
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- č. 10. Šatní skříň malá -  tato skříň je starší 20 let, byla pořízena jako vybavení pokoje mých dětí, jako komplet 

z výše uvedenou knihovnou, tvoří v podstatě původní vybavení nemovitosti, do současnosti se 

z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, nicméně tato skříň má své stále místo 

v nemovitosti, skříň byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak 

nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, skříň je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, 

kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 11, tiskárna, č. 12 monitor, č. 13 pc lynx, 14. repro set logitech, č. 15. pc stůl. -  tyto věcí jsou starší min. 

10 let, tvoří komplet, který byl mé dcery Pavly Krejčiříkové, která jej využívala pro své studium a po jeho 

ukončení uvedené věci darovala mně, v pc jsou uloženy dokumenty, fotografie, aj. doklady pouze mé, mé dcery 

a rodinného blízkého, kromě zmíněných osob, které znají svá hesla, nikdo jiný nemá do pc přístup, do 

současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, nicméně tento komplet má své stále 

místo v nemovitosti, tento pc používám pro internetové připojení, jehož jsem odběratelem pouze já, komplet byl 

pořízen v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že 

nemůže být jejím vlastníkem, komplet je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout 

exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

- Smlouva se společností SUPRONET spol. s r. o. (č. 6) 

 
- č. 16. TV Orion -  tato televize je starší 15 let, což je zřejmé i z její „zastaralosti“, nabyla jsem jej v rámci 

dědictví po své mamince, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, TV 

byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy 

logické, že nemůže být jejím vlastníkem, TV je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout 

exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 17. Obývací stěna -  tato stěna je starší min. 15 let, pořídila jsem ji jako vybavení do dětského pokoje, do 

současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, stěna tedy pořízena v době, kdy 

jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím 

vlastníkem, stěna je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 18. dvb -  tento přístroj je starší min. 12 let, což je zjevné i z jeho „zastaralosti“, pořídila jsem jej z vlastních 

prostředků, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, nicméně přístroj byl 

tedy pořízen v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, 
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že nemůže být jejím vlastníkem, přístroj je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout 

exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení -  (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 19. rotoped-  tento přístroj je starší je starší min. 15 let, pořídila jsem jej z vlastních prostředků, do 

současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, nicméně přístroj byl tedy pořízen 

v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být 

jejím vlastníkem, přístroj je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti 

povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 20 lux sencor – jedná se o lux který je stár min. 2 let, a který jsem nabyla darem od své dcery Pavly 

Krejčiříkové, která jej dostala jako nevhodný vánoční dárek od své nastávající tchýně, přístroj je v mém 

vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,   

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Objednávka (č. 7) 

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 21. velká váza -  tato váza je starší min. 5 let, pořídila jsem ji z vlastních prostředků jako dekoraci do mé 

nemovitosti, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, nicméně váza byla 

tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, který je tedy 

logické, že nemůže být jejím vlastníkem, váza je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout 

exekucí proti povinnému, bez ohledu na uvedené se jedná o dekorační prvek, který by osoba mužského rodu 

z podstaty věci nezakoupila, 

 
Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 22. sušička ovoce -  jedná se o věc, která je starší min. 3 let, a kterou jsem dostala darem od své dcery Pavly 

Krejčiříkové, která ji zakoupila, sušička je v mém výlučném vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze 

postihnout exekucí proti povinnému,  

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- objednávka, daňový doklad (č. 8, č. 9) 

- Čestné prohlášení -  (č. 2, č. 4, č. 5) 

 
- č. 23. šicí stroj -  tento stroj je dárek, který jsem zakoupila pro svou dceru, tento stroj jsem pořídila z vlastních 

prostředků, stroj je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému, je 
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mi rovněž s podivem, že tato věc byla pojata do soupisu, kdy na krabici, ve které se šicí stroj nachází, jsem jako 

odběratel výslovně uvedená já, vč. mé adresy, 

 
Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Objednávka šicího stroje (č. 10) 

- Potvrzení o platbě kartou (č. 11) 

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 24. přímotop -  tento  přístroj je starší min. 10 let, nabyla jsem jej v rámci dědictví po své mamince, kdy 

v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, nicméně s ohledem na jeho 

stáří byl tedy pořízen v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy 

logické, že nemůže být jejím vlastníkem, přístroj je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze 

postihnout exekucí proti povinnému a dále v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, 

mám za to, že se navíc jedná o věc, která je z výkonu rozhodnutí vyloučena – vytápěcí těleso 

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení – (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 25. obývací stěna -  tato stěna je starší min. 25 let, nabyla jsem ji jako dar od svých již zesnulých rodičů, kdy 

v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, stěna má své stále místo 

v nemovitosti, s ohledem na její stáří byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy 

jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, stěna je v mém vlastnictví,  

 
Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 26. šatní skříň se zrcadlem – tato skříň je starší více jak 20 let, nabyla jsem ji jako svatební dar, kdy 

v současnosti z pochopitelných důvodů, bohužel není k dispozici nabývací titul, skříň má své stále místo 

v nemovitosti, ohledem na její stáří byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem 

se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, stěna je v mém vlastnictví,  

 

Důkaz:  

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 27. Wifi router – v tomto případě se jedná o špatné označení věci, není to wifi router, ale vzhledem k tomu že 

jsem prodělala zástavu srdce bez zjištěných příčin, mám voperovaný kardioverterdefibrilator, se jedná o 

přijímač a snímač mé srdeční aktivity, který v případě špatné činnosti srdce posílá zprávu do kontrolního centra 

ve FN Brno, která v případě nutnosti vysílá záchranné složky (tedy pokud by došlo u mne například k zástavě 

srdeční aktivity), jedná se o přístroj, který je nade vší pochybnosti v mém vlastnictví, jelikož jsem to já, kdo má 

voperovaný defibrilátor, a je pro mne životně důležitý, je v mém vlastnictví a nikoliv ve vlastnictví povinného, 

nad to se v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu, jedná o nezabavitelnou věc, 

jelikož je to nezbytně životně důležitá zdravotní pomůcka a je nadmíru znepokojivé, že vůbec došlo k jejímu 

zahrnutí do soupisu, a v uvedeném spatřuji výrazné překročení pravomocí, měla jsem za to, že exekutor, resp. 
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jeho vykonavatelé jsou erudovaní lidé, kteří vědí, co si mohou v mezích zákona dovolit,  

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Foto stimulátoru označeného polepem (č. 12) 

- Informace pro pacienty, vč. uvedení mého jména (č. 13) 

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 28. pračka – tato pračka je starší min. 11 let, nabyla jsem ji v rámci dědictví po mamince, do současnosti se 

z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, pračka byla tedy pořízena v době, kdy jsem o 

povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, 

pračka je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému a dále 

v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, mám za to, že se navíc jedná o věc, která je 

z výkonu rozhodnutí vyloučena  

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 29. horské kolo – toto kolo je starší min. 16 let, pořídila jsem je z vlastních prostředků, jedná se o dámské 

kolo, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, kolo byl tedy pořízeno 

v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být 

jejím vlastníkem, kolo je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti 

povinnému, nad to opět podotýkám, že se jedná o dámské kolo, které si osoba mužského rodu z podstaty věci 

nepořizuje,  

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 30. babeta – jedná se o více jak 25 let starou, nepojízdnou, babetu (která se již několik desítek let nevyrábí), 

která je trvale umístěna v garáži mé nemovitosti, pořídili jsme ji ze společných prostředků z bývalým manželem, 

a po té přešla do mého vlastnictví, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty 

nedochovaly, babeta byla tedy pořízena v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak 

nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím vlastníkem, babeta je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, 

kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému,  

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 31. lux – jedná se o min. 5 let starý vysavač, který jsem pořídila ze svých prostředků, pro svou potřebu, do 

současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, lux byl tedy pořízen v době, kdy 

jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím 

vlastníkem, lux je v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti povinnému, a 

dále v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, mám za to, že se navíc jedná o věc, 

která je z výkonu rozhodnutí vyloučena, jedná se o obvyklé vybavení domácnosti  
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Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 32. a č. 33 žebřík malý, a žebřík velký – jedná se o více jak 10 let staré žebříky, který jsem pořídila ze 

svých prostředků, pro svou potřebu, kvůli svému úrazu nejsem schopna bez menšího žebříku řádně udržovat 

zejména okna, a pomocí velkého žebříku mám zpřístupněnu střechu, na kterou se jinak nedostanu, do 

současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, žebříky byly tedy pořízeny v době, 

kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím 

vlastníkem, žebříky jsou v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti 

povinnému, a dále v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, mám za to, že se navíc 

jedná o věc, která je z výkonu rozhodnutí vyloučena, jedná se o obvyklé vybavení domácnosti, v případě 

velkého žebříku a v souladu s ust. § 322 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu, věc, kterou pro svůj úraz 

nezbytně potřebuji 

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení -  (č. 2, č. 4, č. 5) 

 

- č. 34 běžky, hůlky – jedná se o více jak 15 let staré vybavení, které bylo pořízeno mým manžele, a které jsem 

pak nabyla já, do současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, běžky, hůlky, byly 

tedy pořízeny v době, kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, 

že nemůže být jejím vlastníkem, běžky, hůlky jsou v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze 

postihnout exekucí proti povinnému,  

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení - (č. 2, č. 3, č. 4, č. 5)   

 

- č. 35, č. 36 obrazy – jedná se o obrazy, které jsou více jak 20 let staré, nabyla jsem je v rámci dědictví po 

svých zesnulých rodičích, více jak peněžní hodnotu, mají pro mne hodnotu citově neocenitelnou, do 

současnosti se z pochopitelných důvodů bohužel dokumenty nedochovaly, obrazy, byly tedy pořízeny v době, 

kdy jsem o povinném ani nevěděla, a tedy jsem se s ním nijak nestýkala, je tedy logické, že nemůže být jejím 

vlastníkem, obrazy jsou v mém vlastnictví a jedná se tak o věc, kterou nelze postihnout exekucí proti 

povinnému,  

 

Důkaz: 

- 203 Ex 01779/18, příp. 203 Ex 26936/18  

- Čestné prohlášení -  bude doloženo nejpozději do pěti dnů 
 




