
Číslo jednací: 191 EX 2164/17-140
Uvádějte při veškeré korespondenci

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z  

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 
00  Praha  6  -  Břevnov,  pověřený vedením  exekuce  na  základě  pověření,  které  vydal  Okresní  soud  v 
Berounědne  27.04.2017, č.j.  4 EXE 4/2017-15, na základě vykonatelného rozhodnutí:  usnesení Krajského 
soudu v Praze  ze dne 27.01.2017, č.j. 21Co 218/2016- 94, 

v exekuční věci oprávněného: Mgr. Jana Gavlasová, nar. 06.12.1970
bytem Západní 449, 253 01 Chýně

Bc. Petra Kubíková, nar. 17.07.1987
bytem U Rybníka 2378/6, 750 02 Přerov 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

Martin Michal, nar. 01.04.1959
bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

Helena Vondráčková, nar. 24.06.1947
bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka 

právně zastoupen advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně

proti povinnému: Jan Šinágl, r.č.: 521209/191
bytem Bratří Nejedlých 335, 267 53 Žebrák

právně zastoupen advokátem: JUDr.  Petr Kočí, Ph.D., advokát
se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha

k     vymožení povinnosti:   

a)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  mezi  žalobkyní  a)  a  žalobcem  c)  probíhala  či
probíhá  milostná  či  sexuální  korespondence  a  zdržet  se  zveřejňování  textů  či  jejich  částí,
které  by  takto  byly  označovány  či  charakterizovány,  ať  už  svým  názvem  či  svým  obsahem.
b)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  vedl  milostnou  či  sexuální  korespondenci
s  více  ženami  a  jednou  z  těchto  žen  je  také  žalobkyně  b)  a  zdržet  se  zveřejňování  textů  či
jejich  částí,  které  by  takto  byly  označovány  či  charakterizovány,  ať  už  svým  názvem  či
svým  obsahem.
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních  
služeb, který je platný i  bez těchto náležitostí.  Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k  
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



c)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  je  otcem  nezletilého  dítěte  žalobkyně  a)  a
zdržet  se  jakýchkoli  zásahů  do  soukromého  a  rodinného  života  žalobkyně  a)
zveřejňováním  tvrzení  či  spekulací  o  soukromém  životě  a  rodině  žalobkyně  a).
d)  zdržet  se  tvrzení  či  spekulací  o  tom,  že  žalobce  c)  podvádí  žalobkyni  d)  s  jinými  ženami  a
tvrzení a spekulací o jejich totožnosti 

v souladu s ustanovením § 47 a § 72 zák. č.  120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční  činnosti  
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „EŘ“), ve spojení s ustanovením § 351 zák. č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“),

vydává tento

E X E K U Č N Í  P Ř Í K A Z  
K  P R O V E D E N Í  E X E K U C E

kterým povinnému za účelem opakovaného porušení výše uvedené povinnosti dle exekučního titulu

U K L Á D Á

další, v pořadí čtvrtou, pořádkovou pokutu ve výši 100.000,- Kč.

Pokuta  je  splatná  dnem doručení  exekučního  příkazu povinnému.  Povinný je  povinen zaplatit  uloženou 
pokutu  na  účet  Okresního  soudu  v  Berouně č.  3762-0000924131/0710,  pod  variabilním  symbolem 
4704000417 Pokuty uložené k vynucení splnění jiné povinnosti připadají dle ust. § 351 odst. 1 OSŘ státu. 

Poučení:
1. Ukládá-li vykonávané rozhodnutí jinou povinnost (nezastupitelné povahy), uloží soudní exekutor dle ust. 

§ 72 EŘ ve spojení s § 351 OSŘ za porušení této povinnosti povinnému pokutu až do výše 100.000,- Kč. 
Nesplní-li  povinný  ani  poté  vykonávané  rozhodnutí,  uloží  soudní  exekutor  další přiměřené  pokuty, 
dokud exekuce nebude zastavena. První pokuta může mít maximální výši 100.000,- Kč, u druhé a každé 
další pokuty není její horní hranice stanovena.

2. Povinný  je  povinen  zaplatit  uloženou  pokutu  neprodleně  po  doručení  exekučního  příkazu  na  výše 
uvedený účet s tím, že do 7 dnů je povinen soudnímu exekutorovi doručit potvrzení o zaplacení uložené 
pokuty.  Nepředloží-li  povinný  takovéto  potvrzení,  považuje  soudní  exekutor  uloženou  pokutu  za 
nezaplacenou a vymůže ji bez návrhu v     rámci exekučního řízení (§ 72 odst. 2 EŘ).  

3. Splní-li  povinný povinnost  uloženou mu exekučním titulem je povinen o tomto  soudního exekutora 
neprodleně informovat a předložit důkaz prokazující splnění této povinnosti.

4. Povinný uhradí  náklady  exekučního  řízení  vzniklé  v souvislosti  s vymáháním uložené  povinnosti  na 
základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů provedení exekuce ukládajících  
zaplacení peněžité částky. Vymáhané plnění, jehož výše k dnešnímu dni činí 489.312,50 Kč, poukáže 
povinný na účet soudního exekutora číslo 2110122833/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s., variabilní symbol 216417.

5. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.

6. Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. Námitku podjatosti exekutora je 
účastník povinen uplatnit nejpozději  do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení 
exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku 
uplatnit do 8 dnů poté, co se o ní dozvěděl.  Námitky povinného k osobě exekutora nemají odkladný 
účinek.



V Praze dne 22. června 2017

otisk úředního razítka

Mgr. Jan Beneš, v.r.
   soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení:
Robert Želonka
pověřený soudním exekutorem

Exekuční příkaz se doručuje:
- oprávněnému
- povinnému

 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních  
služeb, který je platný i  bez těchto náležitostí.  Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k  
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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