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ExExučNÍ PRIKAZ

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326162, 140 00 Praha 4 - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu
Praha-západ, ze dne 23.3,2009, ěj. 13 Nc 5982/2009-8, které nabylo právní moci dne 14.5.2009, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného exekutorského zápisu Exekutorského úřadu Praha-východ č. j. 08l EZ
0ll2009 ze dne 2.2.2009 v exekuční věci

oprávněného: MUDr. Viktor Vrecion, Závist1344,156 00 Praha5 - Zbras|av ,nar.6.6.1969,
práv. zast. Mgr. Vikíor Pavlík, advokát se sídlem AK Opatovická 4,1l0 00 Praha l
proti
povinnému: Jiří Poddaný, bytem K Cihelně 165, Jílové u Prahy - Radlík 254 0l, nar. 29.10.1948

pro dlužnou částku ve výši: - Jistina l 030 403,00 Kč
- Náklady právního zastoupení 35 472,00 Kě
- Nákladů exekuce soudního exekutora v pfikazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 196 068,00 Kč).

rozhodl o provedení exekuce:
D Přikázáním jiné pohledávky než z účttr, kíerou má povinný(á); Jiří Poddaný, bytem K Cihelně 165,

Jflové u Prahy - Radlík 254 0l, nar. 29.10.1948 vůči svému dlužríkovi: penziiní fond české
spořitelny, a.s. na zíkladě smlouw o penzijním připojištění č. 8l731049l8
§ouonl exekutor zakaa:ue oluzrlkovl pounneno, aDy po oorucenl tonolo exekucnlno pííkazu až do výše

vyplatil pohledávkuvymáhané pohledávky a nákladů exekuce k 10.9.2012 tj. 1261943"00 Kč
povinnému, provedl na ni započtení nebo s níjinak nakládal,

ilD Povinný ztrácí právo na pohledávku okamžikem doručení tohoto exekučního příkazu dlužríkovi povinného.
Soudní exekutor zakazuje povinnémujakkoli nakládat s pohledávkou, zejménaji vybrat a přikazuje mu, aby
po právní moci příkazu postupoval ve smyslu upozornění, které je součástí příkaat

IV) Pro pořadí pohledávek je roáodná doba, kdy byl exekuční pňkaz doručen dlužníku povinného. Bylo-li
dlužníkovi povinného téhož dne doručeno několik exekučních příkazů píikázánim pohledávky a pohledávka
nedostačuje k uspokojení všech pohledávek, uspokojí se uplatněné pohledávky poměrně.

V) Soudní exekutor přikazuje dlužníkovi povinného po doručení vyrozumění o nabytí právní moci usnesení o
nařízení exekuce a exekučního příkazu vyplatit pohledávku povinného oprávněnému cestou účtu soudního
exekutora vedený u ČSOn, a.s., č.ú. 175312874t0300, VS: 0259609.

P o u č e n í : Protitomuto exekučnímu příkazu neníopravný prostředek přípustný.

V Praze 4 dne l0.9.20l2
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