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Podávám opakovaně návrh na zastavení exekuce.  

 

Mám za to, že exekuce je neoprávněně vedená na mě jako na fyzickou osobu. Správně by 

měla být vedena na společnost Universum J.H. s.r.o., IČ: 62584871. 

 

Já, Josef Hron, bytem (v té době) U Lužického semináře 18/97, 118 00 Praha l, 

r,č.,.470618/072, IČO: 42568188, podnikající pod obchodním jménem. Josef Hron - firma 

Starožitnosti J.H., místo podnikání - Vinohradská 43/l008, 120 00 Praha 2, jsem prodal dne 

12.8.1996 tento podnik společnosti Universum J.H. s.r.o., IČ: 62584871. 

 

Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou a.s. byla podepsána se společnosti Josef Hron, 

bytem (v té době) U Lužického semináře 18/97, 118 00 Praha l, r,č. 470618/072, IČO: 

42568188, podnikající pod obchodním jménem. Josef Hron - firma Starožitnosti J.H., místo 

podnikání - Vinohradská 43/l008, 120 00 Praha 2. Vzhledem k tomu, že jsem prodal dne 

12.8.1996 tento podnik společnosti Universum J.H. s.r.o., IČ: 62584871, má být výkon 

rozhodnutí veden proti společnosti Universum J.H. s.r.o., IČ: 62584871. 

Odkazuji na článek II. Smlouvy o prodeji podniku. Českou spořitelnu a.s. jsem o tomto 

prodeji jakožto věřitele společnosti Starožitnosti J.H. řádně informoval. Česká spořitelna a.s. 

do dnešního dne nereagovala. Uplynutím lhůty 30 dnů od doručení a nedáním najevo 

nesouhlasu tuto informaci Česká spořitelna a.s. vzala na vědomí a odsouhlasila.  

Česká spořitelna a.s. následně tuto pohledávku převedla na Konsolidační banku. 

Konsolidační banka tuto pohledávku následně prodala společnosti Apston Capital se sídlem v 

Irsku, která následně pohledávku převedla na současného věřitele Casper Consulting.a.s. 

Olivova 2096/4,Praha 1 IČ:63980401. 

 

Ze shora uvedeného namítám neplatnost exekučního řízení z důvodů uvedených pro 

nedostatek pasivní legitimace na mou osobu. 

 

Dále namítám, že exekuční řízení trvá nepřiměřeně dlouho – již 18 let. Za tuto dobu byla 

vymožena pouze částka ve výši 300.000,- Kč. 

 Za tuto dobu jsem již zcela nemajetný a vymáhaná částka, která se na základě úroků 

z prodlení neustále zvyšuje, je nevymožitelná.  

 

Exekuce je proti mně vedena již od roku 2004. Tedy 18 let žiji ve značném  stresu a 

značně se mně zhoršuje zdravotní stav. Exekutor odmítá zastavit výkon rozhodnutí, přestože 

je mu známo, že nemám již žádný majetek a vedená exekuce je pro mne pouze šikanou a 

poškozováním mého již tak vážného zdraví, pro mě je to doslova mučením. 

Nyní jsem již zcela nemajetný, nemám již žádný movitý majetek, (auto, úspory), jsem 

poživatelem pouze starobního důchodu ve výši 9.450,-Kč měsíčně. Tato výše důchodu mně 

pro můj vážný zdravotní stav nestačí na léčení ani na pokrytí stravy a výdajů na běžné životní 

potřeby. Je mně 73 roků, jsem nemocen a v starobním důchodu, jsem po 3 prodělaných 

srdečních infarktech, mám Anginu pectoris, jsem po těžké operaci střev, mám v břichu   

zašitou síťku, jsem po několika těžkých operacích, měl jsem mozkovou příhodu, jsem 

diabetik, beru léky na ucpávání cév, léky na vysoký tlak, na cukrovku, jsem z toho psychicky 

nemocen. Je pro mě velmi stresující, když nevím kdy se objeví vykonavatel exekutora. 

Neustále žiji ve stresu, který mě postupně zabíjí. 
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Jsem závislý na finanční  a fyzické podpoře mojí přítelkyně a bratra, nemám žádnou  

nemovitost kterou bych vlastnil, nemám žádné finance ani na pokrytí exekučních nákladů. 

Nacházím se v hmotné nouzi, a nemám kde bydlet, nemám kam dát ani svoje osobní věci. 

 

V mém případě se tedy zjevně jedná o doživotní exekuci. Odkazuji na sdělení ministryně 

spravedlnosti JUDr. Marie Benešové ze dne 7. srpna 2019, kde je uvedeno, že exekuce může  

trvat  pouze 9 let. 

  

Pro úplnost uvádím, že u Obvodního soudu pro Prahu 2 je podána v této věci vylučovací 

žaloba. 

 

 Navrhuji, aby soud v souladu s § 268 odst. 1, písm. e), o.s.ř. exekuční řízení zastavil. 

 

Josef Hron 

  


