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Exekuční příkaz č.9

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze
dne 07.01.2016, č.j. 72 EXE 4569/2015 -58 podle vykonatelného rozhodnutí: Notářský
zápis JUDr. Ing. Jiří Lorenčík notářského kandidát, zástupce JUDr. Lubomíra Miky,
notáře se sídlem v Brně ze dne 16.10.2012, č.j. NZ 1254/2012, N 1387/2012, ve věci
oprávněného:  Bazcom, a.s., se sídlem náměstí Míru 820/9, 120 00 Praha 2, IČ: 273 97
050, právní zástupce JUDr. Tomáš Capoušek Ph.D., MBA, advokát se sídlem Apolinářská
445/6, Nové Město, 128 00 Praha 2, proti povinnému: Hrací karty, s.r.o., se sídlem
Huťská 1788/16, 141 00 Praha 4, IČ: 269 77 729 k uspokojení pohledávky oprávněného ve
výši 9 200 000,00 Kč (smluvní úrok ve výši 10% z 23 000 000,00 Kč od 1.10.2012 do
30.9.2016) s náklady oprávněného 55 297,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,  r o z
h o d l  podle § 59 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti, exekuční řád

t a k t o : 

I. Exekuce se provede postižením závodu povinné obchodní společnosti Hrací karty,
s.r.o., se sídlem Huťská 1788/16, 141 00 Praha 4, IČ: 269 77 729, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka
178509.

II. Správcem závodu se ustanovuje obchodní společnost GESTORE v.o.s., se sídlem Na
Lánech 30, Lány, 570 01 Litomyšl, IČ: 288 20 959, zapsaná v seznamu insolvenčních
správců.

III. Zakazuje se povinné, aby po doručení tohoto exekučního příkazu závod nebo jeho
část převedla na někoho jiného.

IV. Ukládá se povinné, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto
exekučního příkazu oznámila, zda a kdo má k závodu, k jeho části nebo k majetku
náležejícímu k závodu předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, jde-li o práva
nezapsaná v katastru nemovitostí; při neoznámení odpovídá povinná za škodu tím
způsobenou. 

V. Ukládá se povinné, aby soudnímu exekutorovi do 15 dnů od doručení tohoto
exekučního příkazu oznámila, zda závod nabyla jako substituční jmění, a pokud jde
o takový závod, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou exekucí vymáhány
zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako
substituční jmění, a doložila tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými
státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře.

VI. Zakazuje se povinné, aby po doručení tohoto exekučního příkazu majetek, který
slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu sloužit,
převedla na jiného, zatížila jej nebo s ním jinak nakládala bez souhlasu správce.

VII. Přikazuje se povinné, aby správci umožnila kdykoliv nahlížet do účetní evidence
a dalších písemností týkajících se závodu a bez omezení vstupovat do všech
prostor závodu.

P o u č e n í : Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek



přípustný (§ 47 odst. 5 exekučního řádu). 

Nařízení exekuce se vztahuje na jmění, které slouží
k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze má tomuto účelu
sloužit, a to podle stavu, jaký tu je v době příklepu. Exekuce
postižením závodu, k jehož využití slouží věc v přídatném
spoluvlastnictví, se vztahuje i na podíl na této věci
v přídatném spoluvlastnictví (§ 338g odst. 2 občanského soudního
řádu).

Tento exekuční příkaz se doručuje:

a) oprávněné,
b) povinné,
c) správci závodu, 
d) Městskému soudu v Praze – obchodní rejstřík (po právní moci exekučního příkazu

bude rejstříkový soud o této skutečnosti informován)

Po právní moci exekučního příkazu se tento exekuční příkaz doručí:

a)  osobám, o nichž je známo, že mají k závodu nebo k jednotlivým součástem
majetku, které slouží k provozování závodu nebo vzhledem ke své povaze mají
tomuto účelu sloužit, předkupní, zástavní nebo zadržovací právo nebo výhradu
zpětné koupě;

b) osobám, kterým práva náležející k závodu byla převedena k zajištění dluhu
povinného ve prospěch jeho věřitele;

c) Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 4;
d) Finančnímu úřadu pro Zlínský kraj – Územní pracoviště ve Zlíně;
e) Úřadu městské části Praha 4;
f) Obecnímu úřadu Zádveřice – Raková.

V Chebu dne 23. 5. 2016

Mgr. David Koncz, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Libuše Grabová

Rozhodnutí č.j. 074 EX 11263/15 - 053, ze dne 23.5.2016, nabylo právní moci dne
23.5.2016. Připojení doložky právní moci provedl(a) Libuše Grabová dne 25.5.2016.

„otisk úředního razítka“
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