Exekutorský úřad Pardubice
Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
9.května 215
533  72 Moravany

Návrh na nařízení exekuce podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  
Počet stejnopisů: 2
Počet příloh: ……………………….……………….…….
/počet exekučních titulů vyjmenovaných v návrhu/
Oprávněný(á): 	……………….….................................................................
		/jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození, IČ, bydliště/ nebo /obchodní firma, IČ, sídlo/
zastoupen* ………………………………………………………………
Povinný(á):	.....................................................................................
		/jméno, příjmení, rodné číslo/datum narození, IČ, bydliště/ nebo /obchodní firma, IČ, sídlo/
zastoupen* ………………………………………………………………
						I.
Na základě exekučního titulu - platebního rozkazu* – rozsudku* – usnesení* - směnečného platebního rozkazu* – elektronického platebního rozkazu* – platebního výměru* – vykonatelného výkazu nedoplatků* – rozhodnutí* – blokové pokuty* – příkazu o uložení pokuty* – notářského zápisu s dohodou o přímé vykonatelnosti*  - exekutorského zápisu* s dohodou o přímé vykonatelnosti* – evropského platebního rozkazu* - rozhodčího nálezu* - ……………………………………..- zn. …….……………………………...
/jiný exekuční titul – vypište/*/		      /opište značku či číslo jednací exekučního titulu/
ze dne ………….……..................., který vydal/a …..………………………………………………...……… 
                 /opište datum kdy byl exekuční titul vydán/                                  /označení soudu, správního či jiného orgánu, exekutora, notáře,  který vydal exekuční titul/*
a který nabyl právní moci dne ……………………….. a je vykonatelný dne ……………………...……… 
             					/datum nabytí PM/		                                                /datum vykonatelnosti/
byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému jistinu pohledávky ve výši ...……………….... 
                     /uveďte jistinu vymáhané pov./
s příslušenstvím tvořeným …………………………………………………………………………. 
Zde opište přesné znění příslušenství, tj. úroků, poplatků z prodlení,  nákladů předchozího řízení apod.  jako je uvedeno v exekučním titulu.*
* Dne ....................... bylo povinným na vymáhanou povinnost zaplaceno ................................ 
* Povinný do dne podání tohoto návrhu dobrovolně nesplnil ani část výše uvedené povinnosti podle výše uvedeného exekučního titulu. 
!Smluvní pokuta není příslušenstvím, vypište ji jako další položku jistiny!*
!V případě více exekučních titulů vypisujte každý exekuční titul do samostatného odstavce – nespojujte částky jistin do jednoho odstavce!*
!!! K návhu je třeba přiložit úředně ověřenou kopii /vidimovanou notářem, matrikou či Czechpointem/  všech exekučních titulů, nebo originály. Na exekučním titulu musí být vyznačena doložka právní moci a vykonatelnosti, bez toho nelze exekuci nařídit!!!*
						  II.
	Oprávněný navrhuje, aby soud pověřil provedením exekuce k vymožení pohledávky a jejího příslušenství podle exekučního titulu soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, Exekutorský úřad Pardubice se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany.
	Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona 120/2001 Sb. z., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. 
	Oprávněný žádá, aby vymožené plnění bylo poukazováno na účet č. ………… pod variabilním symbolem ……
					    III.
	Na základě shora uvedených skutečností oprávněný proto žádá exekuční soud, aby vydal následující

p o v ě ř e n í

	Exekuční soud pověřuje soudního exekutora Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Moravany,  provedením exekuce podle exekučního titulu ……………………** vydaného …………………. zn./č.j. ……………….** ze dne …………………** k vymožení povinnosti povinného ………….. zaplatit oprávněnému ………………. částku ............................ ***, náklady oprávněného v exekučním řízení, odměnu soudního exekutora z provedení exekuce a náklady soudního exekutora vzniklé v exekučním řízení. 

V ............................... dne .......................
..........................................................................
jméno, příjmení, podpis
*nehodící se vymažte, nebo škrtněte
**zde uveďte údaje shodně jak shora pod bodem I.
*** zde uveďte částky shodně jak  shora pod bodem I., ponížené o případnou částečnou úhradu

