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Exekutorský úřad ...
..., soudní exekutor
adresa


V ……… dne …….. 



Oprávněný:		Jan Půjčil, nar. ….
			bytem …….


Povinný:	Dan Nevracel, nar. ….. uvést rodné číslo nebo datum narození / u právnické osoby 
	název dle obch. nebo jiného rejstříku a IČ
	bytem ……… zde je třeba vést místo trvalého pobytu dle evidence obyvatel (příp. u cizinců 
	místo pobytu dle druhu pobytu cizince) – zpravidla lze zjistit z exekučního titulu, u právnické 
	osoby sídlo

Věc:			Exekuční návrh








	Exekuční titul: 	platební rozkaz Okresního soudu v ………, 
	číslo jednací …….., ze dne …….., 

	který nabyl právní moci dne ………

Exekutor, který má exekuci vést:	....................................označení exekutora a jeho sídla; tomuto 
	exekutorovi se návrh adresuje 




T r o j m o


Příloha: 	- originál / ověřená kopie platebního rozkazu Okresního soudu v ..... s doložkou 
	vykonatelnosti = povinná příloha






I.
Vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v ….., číslo jednací ….., ze dne …….., který nabyl právní moci dne …….., byla povinnému uložena povinnost: 
1) zaplatit oprávněnému částku ……… Kč s úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá, zvýšené o 7 procentních bodů, od ………. do zaplacení, 
2) zaplatit oprávněnému náklady řízení ve výši …..,- Kč.
Tyto povinnosti měl povinný splnit do 3 dnů od právní moci rozsudku. Lhůta ke splnění tedy skončila dne ………. 

Důkaz:
- platební rozkaz Okresního soudu v ……, č.j. ….. ze dne …. s doložkou vykonatelnosti

II.
Jelikož povinný výše uvedené povinnosti nesplnil v rozsudkem stanovené lhůtě a nesplnil je ani do dnešního dne, a to ani z části pokud splnil z části, uvést přesně v jaké, oprávněný se tímto obrací na soudního exekutora s tímto exekučním návrhem. 

III.
Vzhledem ke shora uvedenému oprávněný žádá soud, aby souhlasil s tímto návrhem na nařízení exekuce a navrhuje, aby soud vydal toto pověření: 
Soud nařizuje podle rozhodnutí Okresního soudu v ….., číslo jednací ……., ze dne ……, které nabylo právní moci dne …….. a je vykonatelné, k vymožení splnění povinnosti 
- zaplatit oprávněnému částku …….. Kč s úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž prodlení trvá, zvýšené o 7 procentních bodů, od ……. do zaplacení, 
- dále zaplatit oprávněnému náklady řízení ve výši …….. Kč, 
- a dále k uspokojení nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 
exekuci proti povinnému s tím, že provedením exekuce  podle exekučního titulu pověřuje soudního exekutora ………, Exekutorský úřad v …….., se sídlem ……………
Doručením usnesení o nařízení exekuce povinnému se pověřuje soudní exekutor. 






							……………………………………
							Jan Půjčil, oprávněný

