
 

 

Mgr. Pavel Dvořák 

exekutorský úřad Šumperk 

U vody 287/22  

78701 Šumperk 

 

Oprávněný: Petr Koudelka, nar. 27. 2. 1988, bytem Krátká 267/28, Šumperk 

78701 

 

Povinný: Petr Novák, nar. 28. 6. 1980, bytem Na Konečné 26, Šumperk 787 01 

 

pro 250 000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 123 EX 4567/2017 

 

 

Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce pro nevymožitelnost (nemajetnost) 

 

I.  

 

Usnesením okresního soudu v Šumperku byla dne 10. 1. 2017 pod č. j. 123 EX 

4567/2017-15 nařízena exekuce, proti povinnému Petru Novákovi, nar. 28. 6. 

1965, k uspokojení pohledávky ve výši 250 000 Kč s příslušenstvím. 

 

Okresní soud v Šumperku pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. 

Pavla Dvořáka, exekutorský úřad Šumperk.   

 

Důkaz: 

- usnesení o nařízení exekuce ze dne 10. 1. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15 

 

II.  

Žiji ve společné domácnosti s manželkou Janou Novákovou, narozena 13. 5. 

1982, která je toho času na mateřské dovolené a dále s nezletilým synem 

Karlem Novákem, narozen 16. 8. 2016. 

 

Od 5. 7. 2015 jsem vedený v evidenci Úřadu práce v Šumperku. Jediným 

příjmem rodiny je příspěvek na živobytí ve výši 2960,- Kč měsíčně a 

příspěvek na dítě ve výši 500,- Kč měsíčně. Úhrada nákladů na bydlení je 

prováděna doplatkem na bydlení ve výši 6700,- Kč měsíčně. 

Důkazy: 

- 1x Oddací list 

- 1x Rodný list dítěte 

- 1x Potvrzení o době vedení v evidenci úřadu práce 

- 1x Potvrzení o výši a době pobírání příspěvku na živobytí, příspěvků na 

dítě a doplatku na bydlení 

- 1x Potvrzení o výši a době pobírání příspěvku v mateřství 



 

 

 

III.  

S rodinnou obýváme pronajatý byt 2+1, který je vybavený pouze základním 

vybavením ve smyslu paragrafu § 322 zákona 99/1963 Sb. 

 

Důkazy: 

- 1x Nájemní smlouva 

- 7x Fotografie bytu a jeho vybavení 

 

IV.  

Jsem vyučený svářeč. Dlouhodobě usiluji o získání jakéhokoliv místa i mimo 
svou profesi, ale zatím jsem byl pokaždé odmítnut  

Důkazy: 

- 1x Výuční list 

- 1x Svědectví třetí osoby o situaci povinného 

 

V.  

Nejsem dlouhodobě schopen uhradit ani dlužnou částku vůči oprávněnému, ani 
náklady exekuce. Naopak další pokračování exekuce by vedlo jen ke zvýšení 
dlužné částky, kterou mám jako povinný uhradit. 

Zdůrazňuji, že se tímto nezbavuji odpovědnosti zaplatit dlužnou částku 
oprávněnému. Prohlašuji, že až si najdu stálé zaměstnání nebo brigádu, 
začnu daný dluh opět splácet, popřípadě požádám o oddlužení formou osobního 
bankrotu. 

VI. 

Podle § 268 odst. 1 písm. e, o.s.ř. bude výkon rozhodnutí zastaven, 
jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude 
dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. 

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soudní exekutor, potažmo exekuční 
soud, vydal usnesení následujícího znění: 

Exekuce vedená pod č. j. 123 EX 4567/2017-15 se zastavuje. Žádný z 

účastníků nemá nárok na úhradu nákladů řízení. 

V Šumperku dne 17. 4. 2017  

 

................. 

Petr Novák (podpis) 


