
Adresát:
Exekutorská komora ČR,
Radnická 14/16,
602 00 Brno

Věc: Odvolání proti rozhodnutí exekutora dle § 55c odst. (3) exekučního řádu

Stěžovatel: XXXXXXXXXXXXXXX, stěžovatelka je třetí osobou v exekučním řízení vedeným 
Exekutorským úřadem Přerov, exekutorem JUDr.. Lukášem Jíchou, pod sp. zn. 203 Ex 01779/18 
pro vymožení mně neznámé částky ve prospěch oprávněného město Uherský Brod, IČ 00291463, 
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod. Povinným je Ladislav Bednář, nar. nn.nn.nnnn,  
trvalý pobyt  Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.

I.

V současné době je proti mně vedena exekuce Exekutorským úřadem Přerov, exekutorem 
JUDr. Lukášem Jíchou, pod spisovou značkou 203 Ex 01779/18 pro vymožení mně neznámé částky
ve prospěch oprávněného město Uherský Brod, IČ 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 
Uherský Brod.

Do dnešního dnes jsem od výše uvedeného exekutora neobdržela žádné dokumenty, které by se 
exekuce týkaly. Exekutor mi pouze zasílá SMS zprávy, abych neprodleně uhradila dlužnou částku.
Pravděpodobně je smyslem SMS zpráv s finančními požadavky psychicky svou oběť zlomit, aby se
přestala bránit nebo alespoň aby byla obrana co nejvíce ztížena popř. vyloučena.
Na moji písemnou žádost, aby mi byly zaslány podklady k exekuci, abych věděla, kolik a komu 
údajně dlužím, mi exekutor odpověděl, že povinný Ladislav Bednář sdělil, že jeho místem 
skutečného pobytu je adresa XXXXXXXXXX, a to u přítelkyně XXXXXX, důkaz č. 1.
Toto sdělení povinného Ladislava Bednáře je celé lživé.

Zkoušela jsem dotyčného exekutora kontaktovat po telefonu. Zde mi ale bylo sděleno, že mi 
exekutor nebude nic posílat. Že si pro dané dokumenty mohu přijet do Přerova. Na to, že se sdělení 
povinného Ladislava Bednáře nezakládají na pravdě  mi bylo sděleno, že ho to nezajímá. 
Dokumenty mi odmítl poslat i v elektronické podobě na moji emailovou adresu.

Uvedený postup exekutora mi přijde nesprávný. Mám za to, že bych měla mít nárok na příslušné 
dokumenty. Komunikace ze strany exekutora je vrcholně arogantní – většina jím zaslaných zpráv je 
vyloženě výhružných.

Chování exekutora a jeho zaměstnanců pak podle mého názoru odporuje „Pravidlům profesionální 
etiky a pravidlům soutěže soudních exekutorů“, zejména pak článků 3 a 5, neboť jednání nelze 
označit ani za „čestné a slušné“ (čl. 3), ale ani za „svědomité a pečlivé“ (čl. 5).
Taky se domnívám, že ze strany exekutora došlo k porušení zákonů, možná i k trestnému činu 
„zneužití pravomoci úřední osoby“ dle § 329 trestního zákona, kdy konal nad rámec svých 
pravomocí a to tím že:

1. Exekučně zabavil movitý majetek v bytě (domě) XXXXXX na výše uvedené adrese, což 
není byt ani místnost povinného. Souhlas třetí osoby exekutor nikdy nedostal. Žádné movité 
věci povinného se na této adrese nikdy nenacházely.

2. Exekutora nic nezajímalo a exekučně zabavil movitý majetek XXXXXXX. přestože se 
dodatečně prokázalo, že se povinný v tomto bytě vůbec fakticky nezdržoval, resp. že nešlo o
byt ani jinou místnost povinného. Přes tyto skutečnosti exekutor nadále trvá na exekuci 



movitého majetku XXXXXXX, důkaz č. 2. Tím dle mého názoru taky porušil § 68, odst. (3)
exekučního řádu, a nevyřadil všechny věci ze soupisu.

3. Exekutor prokazatelně nedoručil žádný příkaz k exekuci na moji adresu.
4. Exekutor rád uvěřil tvrzení alkoholika, bezdomovce, opilého Ladislava Bednáře, že na mojí 

adrese bydlí. (důkaz č.1). Zato nebral vůbec v potaz čestná prohlášení bezúhonných osob 
5. Zasílání vymahačských SMS z č. mobilu 731 912 086 na můj mobil 000 000 000

(důkaz č. 3)
6. Při exekuci jsem nedostala jsem poučení a to ani ve smyslu § 29, odst. (4)
7. Exekutor zcela nevyhověl návrhu vy vyškrtnutí věcí ze soupisu (důkaz č. 2, 4)

Důkazy:
Důkaz č. 1 - 
Důkaz č. 2 - 
Důkaz č. 3 -
Důkaz č. 4 - 
Důkaz č. 5 - 
Důkaz č. 6 - 
Důkaz č. 7 - 
Důkaz č. 8 - 

II.

Žádám tímto, aby byl postup exekutora Exekutorského úřadu Přerov, JUDr. Lukáše Jíchy v dané 
věci prošetřen. Výše jmenovaný exekutor to pojal jako počínání vítěze na dobytém území se 
zvláštním a osobitým výkladem nejen exekučního práva.
Tímto jednáním dle mého názoru zcela popřel principy právního státu a pobírá to jako skvělou 
výdělečnou činnost ne nepodobnou řádění ruské vymahačské mafie s pravomocemi od státu. Tímto 
podle mého názoru znevážil exekutorský úřad a taky víru ve spravedlnost, protože od samého 
počátku musel vědět, že bezdomovec bez příjmu a bez majetku, mdlého rozumu, alkoholik není 
schopen za dva měsíce koupi nebo přinést např. obývací stěnu velkou a ještě ji naplnit knihami, viz 
věci v exekučním soupisu:

p.č. typ Verze cena

1 Obývací stěna velká + knihy Tmavě hnědá 6000 Kč

2 TV sencor 900 Kč

3 Dvbt Optibox 450 Kč

4 gauč+2ks Křesla 900 Kč

5 Mwt Zanussi 450 Kč

6 Radio Panasonic 150 Kč

7 Rvk šedo-černá 90 Kč

8 Hifi věž Jvc 450 Kč



9 Knihovna Bílá 600 Kč

10 Satni skříň malá Bílá 600 Kč

11 Tiskárna Hp 900 Kč

12 Monitor Neovo 300 Kč

13 Pc bedna Lynx Znalec

14 Repro set 3 ks Logitech 600 Kč

15 Pc stul Světle hnědý 300 Kč

16 Btv Orion 150 Kč

17 Obývací stěna Bílá 600 Kč

18 Dvb Opentel 90 Kč

19 Rotoped Housefit 600 Kč

21 Velká váza Vzor květiny Znalec

24 Primotop Sedy 300 Kč

25 Obývací stěna Hnědo bílá 900 Kč

26 Satní skřín se zrcad. Bílá 900 Kč

29 Horské kolo Sprinter 600 Kč

30 Vozidlo bez rz Babeta Znalec

31 Lux Eta 600 Kč

32 Zebrin maly Oranžovo sedý 600 Kč

33 Zebrik velký Sedocerveny 900 Kč

34 Bezky+hulky Tecno pro 900 Kč

35 Obraz Vzor les/cesta Znalec

36 Obraz Vzor kostel Znalec



V XXXXXX dne 18. 1. 2019

 
Marfuska Pitomá
Ulice 0000
688 01 Uherský Brod

Email: marfuska.pitoma@seznam.cz


