
 

 

Okresní soud v Mělníku 

Krombholcova 264 

276 46 Mělník 

 

Žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí 

 

žalobce: Petr Novák 
nar.     1. 7. 1956 
bytem:   Dlouhá třída 123, Mělník 

  

žalovaný: První družstevní banka 
se sídlem Na náměstí 234, Mělník 
IČO       123456789 

I. 

Dne 1. 2. 2017 vydal soudní exekutor Jan Dvořák, exekutorský úřad pro Prahu 
6, pověřený k provedení exekuce pověřením okresního soudu v Mělníku ze dne 
16. 1. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15, exekuční příkaz číslo 11EX 12/2017-
12, kterým nařídil exekuci na majetek proti povinnému Ondřeji Novákovi, 
narozen 12. 6. 1976, vůči oprávněnému První družstevní banka, Na náměstí 
234, Mělník, IČO 123456789, pro částku 145 347 Kč. 

Důkaz: 

- usnesení o nařízení exekuce ze dne 10. 2. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15 

- exekuční příkaz soudního exekutora číslo 11EX 12/2017-12 

 

II. 

 

Povinný Ondřej Novák je mým synem a má na adrese Dlouhá třída 123, Mělník 

vedené trvalé bydliště. V tomto bytě se ale již více než 3 roky nezdržuje a 

trvalé bydliště zde má vedené jen z formálních důvodů 

Důkaz: 

- výslech žalobce 

- výslech manželky Jan Novákové, nar. 13. 7. 1959, bytem jako žalobce 

 

III. 

 

Dne 6. 3. 2017 byl soudním exekutorem v mém bytě (na adrese uvedené výše) 

sepsán protokol číslo 23/20017 o zabavení movitých věcí pod položkami 1 – 

3.  

 



 

 

Proti tomuto protokolu byl ještě téhož dne – 6. 3. 2017 podán návrh na 

vyškrtnutí věci ze soupisu, kterému ale soudní exekutor dne 10. 3. 2017 

nevyhověl. 

 

Protokol číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017 obsahuje položky, které jsou ve 

výlučném vlastnictví žalobce, který si je pořídil z vlastních prostředků, 

nebo mu byly darovány. Žalobce je tedy výlučným vlastníkem a tyto položky 

nespadají do výkonu rozhodnutí. 

 

Věci byly sepsány takto: 

- Položka číslo 1: Barevná televize Samsung, výrobní číslo 123456 rok 

výroby 2015, pořizovací cena 35 000 Kč, pořízena z vlastních 

prostředků žalobce 

- Položka číslo 2:Přenosný počítač Toshiba, výrobní číslo 123456, rok 

výroby 2016, pořizovací cena 27000 Kč, pořízen z vlastních prostředků 

žalobce 

- Položka číslo 3: Zlaté hodiny Omega, rok výroby 2010, výrobní číslo 

123456, žalobce obdrželi jako dar od manželky žalobce Jany Novákové 

Důkaz: 

- Protokol číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017 

- Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu ze dne 6.3.2017 

- Zamítnutí návrhu soudním exekutorem ze dne 10.3.2017 

- Položka 1: Výpis z bankovního účtu za měsíc leden 2015, který 

obsahuje částku hrazenou za tuto položku 

- Položka 2: Záruční list a výpis z kreditní karty za duben 2016, který 

obsahuje částku uhrazenou za tuto položku 

- Položka 3: Výslech manželky Jany Novákové nar. 13. 7. 1959, bytem 

jako žalobce ohledně darování položky číslo 3 

 

IV. 

Na základě uvedených důkazů navrhuje žalobce, aby soud vydal za použití 

ust. § 267 zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, ve spojení s § 

68 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu tento 

 

 

r o z s u d e k 

 

I. 

Z exekuce nařízené exekučním příkazem soudního exekutora Jana Dvořáka, dne 

1. 2. 2017, číslo 11EX 12/2017-12 proti povinnému Ondřeji Novákovi, narozen 

12. 6. 1976 jsou vyloučeny položky č. 1 - 3 zapsané v protokolu o soupisu 

věcí číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017, tj.: 



 

 

- Položka číslo 1: Barevná televize Samsung, výrobní číslo 123456 rok 

výroby 2015 

- Položka číslo 2:Přenosný počítač Toshiba, výrobní číslo 123456, rok 

výroby 2016,  

- Položka číslo 3: Zlaté hodiny Omega, rok výroby 2010, výrobní číslo 

123456 

II. 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení, a to do 3 dnů od 
právní moci rozhodnutí. 

 

V Mělníku dne 25. 3. 2017 

 

. . . . . . . .. 

Petr Novák 

 

 


