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Důkaz: 

- spisem Exekutorského úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, zn. 203 Ex 

01779/18 

IV. 

Podle § 59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, lze exekuci znějící na vymoţení peněţité pohledávky 

provést prodejem věcí a nemovitostí.  

Podle § 325a z. č. 99/1936 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění (dále jen „o. s. ř.“), 

ve spojení s ust. § 69 exekučního řádu, vyžaduje-li to účel výkonu rozhodnutí, je ten, kdo provádí 

výkon, oprávněn učinit prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla, místa podnikání) a jiných 

místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný 

svůj majetek; za tím účelem je oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti povinného přístup, 

popř. uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít. 

Dle ust. § 325b odst. 1 o. s. ř. povinný umoţní tomu, kdo provádí výkon rozhodnutí, přístup na 

všechna místa, kde má své movité věci umístěny. Podle odst. 2 téhoţ ustanovení kaţdý, v jehoţ 

objektu má povinný svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, 

aby ten, kdo provádí výkon rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li 

tuto povinnost, je ten, kdo provádí výkon, oprávněn zjednat si k bytu nebo k jiné místnosti povinného 

přístup. 

Podle § 326 odst. 1 o. s. ř. soud v bytě (sídle, místu podnikání) povinného nebo na jiném místě, 

kde má povinný své věci umístěny, sepíše věci, které by mohly být prodány, a to v takovém rozsahu, 

aby výtěžek prodeje sepsaných věcí postačil k uspokojení vymáhané pohledávky oprávněného 

spolu s náklady výkonu rozhodnutí.  

Z výše uvedeného plyne, ţe soupis může být proveden v bytě nebo sídle povinného, v místě jeho 

podnikání nebo v jiné místnosti povinného, jakoţ i všude jinde (na kaţdém jiném místě), kde má 

povinný umístěny své věci.  

O byt povinného jde při provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí tehdy, jestliže byt užívá 

nejen na základě vlastnického práva, práva odpovídajícího věcnému břemeni, práva nájmu bytu 

(společného nájmu bytu se svým manželem nebo jinými osobami) nebo práva podnájmu bytu, ale i z 

dalších důvodů, např. jako člen společné domácnosti vlastníka (spoluvlastníka) bytu nebo domu nebo 

nájemce bytu nebo po dohodě s ním, na základě výpůjčky, popř. bez právního důvodu nebo 

protiprávně. Předpokladem ovšem vždy je to, že povinný byt skutečně užívá (zdržuje se v něm s 

úmyslem zdržovat se trvale) a že v něm má proto umístěny své věci. I když je povinný vlastníkem 

(spoluvlastníkem) nebo nájemcem (společným nájemce) bytu, nejde z pohledu provedení výkonu 

rozhodnutí prodejem movitých věcí o jeho byt, jestliže byt ve skutečnosti neužívá (např. proto, že se 

z bytu odstěhoval), jestliže osoby bydlící v bytě jen navštěvuje, jestliže v bytě pouze příležitostně 

přespává a v jiných obdobných případech). 

 „Jinou místností“ povinného se rozumí při provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí 

podnájem části bytu, nájem nebo podnájem nebytových prostorů nebo stavby (části stavby), jakož i 

jiné užívání těchto objektů (jejich části), přičemž nezáleží na tom, zda se zakládá na právním důvodu 

nebo zda k němu povinný nemá právní důvod, popřípadě zda je užívá protiprávně. Nezbytným 

předpokladem ovšem je, že takovou „jinou místnost“ skutečně užívá a že ji užívá sám nebo, 

jde-li o fyzickou osobu, s členy své domácnosti.  

Jsou-li byt povinného, jeho sídlo, místo jeho podnikání nebo jiná jeho místnost umístěny v objektu 

domu (domu nebo jiné stavby, bytu, nebytovém prostoru apod.), jehož vlastníkem, nájemcem nebo z 

jiného důvodu uživatelem je třetí osoba, má tato osoba právní povinnost strpět, aby soud mohl v 
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pohledávky oprávněného spolu s náklady výkonu rozhodnutí. Nicméně věci pojaté do soupisu 

soudním exekutorem dne 05.01.2019 byly v hodnotě několika desítek tisíc korun, přičemţ vymáhaná 

pohledávka zněla na částku 11.555 Kč.  

- spisem Exekutorského úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, zn. 203 Ex 

01779/18 

S ohledem na vše výše uvedené mám za to, ţe jednáním soudního exekutora došlo k porušení 

povinnosti uvedené v ust. § 36 odst. 3 exekučního řádu, tedy ţe exekuci lze vést pouze proti 

povinnému, k porušení ust. § 58 odst. 1 exekučního řádu, ţe exekuci lze vést pouze způsoby 

uvedenými exekučním řádu a také čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod.  

Dále bych zde chtěla uvést, ţe povinný se postupně ukázal jako vysoce problémový člověk, kdy se mi 

v podnapilém stavu dobýval do domu a já mu nechtěla otevřít a z obav jsem na něj zavolala postupně 

Městskou policii Uherský Brod (mám za to, ţe dne 08.01.2019) a Policii České republiky, Obvodní 

oddělení Uherský Brod (mám za to, ţe 16.01.2019).  

Důkaz: 

- dotazem soudu na Městské policii Uherský Brod se zdvořilou ţádostí odkazem na ust. § 129 

odst. 2 o. s. ř.  

- dotazem soudu na Policii České republiky, Obvodní oddělení Uherský Brod zdvořilou ţádostí 

odkazem na ust. § 129 odst. 2 o. s. ř.  

V. 

Soudním exekutorem tak byly výše uvedeným způsobem odporujícím zákonu, sepsány a k dnešnímu 

dni nebyly z probíhajícího exekučního řízení vyloučeny následující movité věci náleţející do mého 

vlastnictví, které jsem nabyla buď z vlastních prostředků, ze společných prostředků s mým bývalým 

manţelem, darem či dědictvím: 

- poloţka č. 1 označení věci – obývací stěna velká tmavě hnědá 

- poloţka č. 2 označení věci – TV Sencor  

- poloţka č. 3 označení věci DVBT Optibox 

- poloţka č. 4 označení věci gauč + dvě křesla modro béţové 

- poloţka č. 5 označení věci mwt Zanussi 

- poloţka č. 6 označení věci rádio Panasonic 

- poloţka č. 7 označení věci rvk šedo – černá  

- poloţka č. 8 označení věci hi-fi věţ JVC 

- poloţka č. 9 označení věci knihovna bíla  

- poloţka č. 10 označení věci šatní skříň malá bílá 

- poloţka č. 11 označení věci tiskárna HP 

- poloţka č. 12 poznačení věci monitor Neovo 

- poloţka č. 13 označení věci pc bedna Lynx 

- poloţka č. 14 označení věci reproset 3 ks Logitech 

- poloţka č. 15 označení věci pc stůl světle hnědý  

- poloţka č. 16 označení věci btv Orion 

- poloţka č. 17 označení věci obývací stěna bílá 

- poloţka č. 18 označení věci dvb Opentel 

- poloţka č. 19 označení věci rotoped Housefit 

- poloţka č. 21 označení věci velká váza vzor květiny 

- poloţka č. 24 označení věci přímotop šedý 

- poloţka č. 25 označení věci obývací stěna hnědo bílá 
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