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Exekuční návrh 
podle § 37 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád )







d v o j m o
Přílohy dle textu





I.
Rozsudkem / Usnesením / Platebním rozkazem č.j. .......................... vydaným .................. soudem v .................... dne ....................., jenž nabyl právní moci dne .................. a stal se vykonatelný dne ......................, byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému částku ................. Kč s ..............% úrokem ročně / denně za dobu od ........................ do ......................, spolu s náklady řízení ve výši ................

Důkaz: 
- úředně ověřená kopie rozsudku / usnesení / platebního rozkazu č.j. ..................  vydaného ................... soudem v ............... dne ..................



II.
	Oprávněný prohlašuje, že povinný do dne podání tohoto exekučního návrhu nesplnil ani část výše uvedené povinnosti dle předmětného vykonatelného exekučního titulu / splnil pouze část své povinnosti tak, že dne …. zaplatil na jistinu / na náklady nalézacího řízení / na úrok …. částku ve výši …, -Kč.

	Oprávněný dále prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost a její příslušenství nebo jejich části nebylo proti povinnému zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. 

III.
Oprávněný navrhuje, aby byla vedením exekuce pověřena soudní exekutorka Mgr. Zuzana Komínková, Exekutorský úřad Vyškov, se sídlem Nerudova 8, 682 01 Vyškov.


IV. 

	Na základě výše uvedeného oprávněný navrhuje, aby exekuční soud v souladu s ust.    § 43a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Nařídil exekuci vykonatelného exekučního titulu, kterým je: Rozsudek/ Usnesení / Platební rozkaz č.j. .......................... vydaný .................. soudem v .................... dne ....................., k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému částku ................. Kč s ..............% úrokem ročně / denně za dobu od ........................ do ......................, spolu s náklady předchozího řízení ve výši ................,  a povinnosti zaplatit  náklady exekuce.

Vedením exekuce pověřil soudní exekutorku Mgr. Zuzanu Komínkovou, Exekutorský úřad Vyškov, Nerudova 8, Vyškov PSČ 682 01. 


V……………….dne …………………….          

podpis

