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Exekuční příkaz č.10
Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 4 ze dne
07.01.2016, č.j. 72 EXE 4569/2015 -58 a pověření Obvodní soud pro Prahu 4 ze dne
16.12.2016, č.j. 64 EXE 3357/2016-23 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 a 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., Opletalova čp. 1015/čo. 55, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 27397050, právní
zástupce JUDr. Tomáš Capoušek Ph.D., MBA advokát se sídlem V bokách I 574/6, 152 00
Praha 5, Praha 28 proti povinnému: Hrací karty, s.r.o., se sídlem Huťská čp. 1788/čo.
16, Praha 4 - Záběhlice 141 00, IČ: 26977729 k uspokojení pohledávky oprávněného ve
výši  23 000 000,00 Kč (jistina 0,00 Kč, jistina 23 000 000,00 Kč) s příslušenstvím:
smluvní úrok ve výši 10% z 23 000 000,00 Kč od 1.10.2012 do 30.9.2016 v celkové výši 9
200 000,00 Kč, částečně zastaveno pro 3 226 388,81 Kč, náklady oprávněného 103 200,90
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,

t a k t o : 

I. Exekuce prováděná na základě exekučního příkazu č. j. 074 EX 11263/15-053 ze dne
23. 5. 2016 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 (dále jen
„závod povinné“), bude pokračovat správou závodu povinného.

II. Správce závodu obchodní společnost GESTORE v.o.s., se sídlem Na Lánech 30, Lány,
570 01 Litomyšl, IČ: 288 20 959, zapsaná v seznamu insolvenčních správců (dále
jen „správce závodu“) vyplatí výtěžek správy následující den po dni nabytí právní
moci tohoto exekučního příkazu a dále každé tři měsíce, a to na účet soudní
exekutora č. 1023019753/5500, variabilní symbol 201511263. 

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor dne 23. 5. 2016 rozhodl exekučním příkazem č. j. 074 EX 11263/15-053,
který nabyl právní moci dne 23. 5. 2016, o provedení exekuce postižením závodu.
Usnesením č. j. 074 EX 11263/15-108 uložil soudní exekutor správci závodu předložit
soudnímu exekutorovi předběžnou zprávu o stavu jmění závodu a navrhnout, zda pro
uspokojení vymáhané pohledávky je vhodnější závod dále spravovat nebo ho prodat
v závislosti na zjištěních provedených dle § 338m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb.
občanský soudní řád .

Soudnímu exekutorovi byla dne 1. 6. 2017 doručena předběžná zpráva správce závodu o
stavu jmění závodu, ve které správce závodu provedl zjištění dle § 338m odst. 1 zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zároveň v souladu s ust. § 338m odst. 2 zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, konstatoval, že pro uspokojení vymáhané pohledávky je
vhodnější vést exekuci správou závodu. Správce závodu zároveň konstatoval, že mu
povinný neposkytl součinnost podle § 338m odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád. 

Předmětnou předběžnou zprávu správce závodu soudní exekutor v souladu s ust. § 338m
odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, předložil k vyjádření účastníkům
řízení. Oprávněný s obsahem předběžné zprávy o stavu jmění závodu povinného souhlasil a
neměl žádné výhrady. Povinný ve svém vyjádření namítal údaje uvedené v předběžné zprávě
o stavu jmění závodu, zejména, že nemá k dispozici nájemní smlouvy, nemůže se vyjádřit
k výši nájemného a k průměrným měsíčním výdajům spojených s provozováním a požádal o
předložení nájemních smluv. Zároveň povinný uvedl, že nesouhlasí, že by nebyla známa
tržní cena závodu, když dle jeho tvrzení je vypracováno několik znaleckých posudků na
nemovitosti ve vlastnictví povinného, které je možno k určení ceny závodu využít 



Dle ust. § 47 odst. 1 exekučního řádu, exekutor poté, co byla exekuce zapsána do
rejstříku zahájených exekucí, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá
nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním
příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v tomto
zákoně. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který
není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu,
z něhož má být splnění dluhů povinného dosaženo.

Dle ust. § 47 odst. 2 věty první exekučního řádu, exekuční příkaz má účinky nařízení
výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. 

Dle ust. § 338ma občanského soudního řádu rozhodne soud, zda výkon rozhodnutí bude
pokračovat správou závodu nebo bude nařízen jeho prodej v dražbě.

S ohledem na skutečnost, že soudní exekutor výše citovaným exekučním příkazem rozhodl o
postižení závodu, je pro další vedení exekuce zapotřebí, aby soudní exekutor zvolil,
zda exekuci provede správou závodu či prodejem závodu, jakož o samostatném způsobu
provedení exekuce. Při rozhodování o způsobu provedení exekuce postupuje rychle a
účelně a dbá přitom ochrany práv účastníků řízení, a proto rozhodl dle ust. § 47 odst.
1 exekučního řádu tímto exekučním příkazem o provedení exekuce správou závodu za
přiměřeného použití ust. § 338ma odst. 1 občanského soudního řádu (§ 52 odst. 1
exekučního řádu). 

Soudní exekutor při rozhodování o způsobu pokračování exekuce prováděné postižením
závodu vycházel především z předběžné zprávy vypracované správcem závodu, dle které
závod povinné vykazuje pravidelné měsíční příjmy, které jsou vyšší než pravidelné
měsíční výdaje. Tržní cena závodu je v současné době správci závodu neznámá a s ohledem
na lokalitu, kde se nachází sídlo závodu, nemusí být tržní cena závodu dostatečná pro
plné uspokojení pohledávky. K uspokojení pohledávky by dle správce závodu bylo
vhodnější vést exekuci správou závodu. Soudní exekutor naopak s ohledem na vyjádření
správce závodu, že povinný neposkytl součinnost správci závodu ve smyslu ust. § 338m
odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, nepřihlédl ke skutečnostem
uváděným povinným v jeho podání doručeném soudnímu exekutorovi dne 13.6.2017. Nad rámec
výše uvedeného soudní exekutor poukazuje na zákonný požadavek provést exekuci co
nejrychleji a nejúčelněji, v případě, že se v dalším průběhu exekuce ukáže, že bude
vhodnější vést exekuci prodejem závodu, může k tomuto způsobu provedení exekuce
přistoupit.

Soudní exekutor zároveň uložil správci závodu povinnost vyplatit výtěžek ze správy
závodu na účet soudního exekutora každé tři měsíce, počínaje dnem následujícím po
právní moci tohoto exekučního příkazu, a to v souladu s ust. § 338ma odst. 2 zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád.

P o u č e n í : Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek
přípustný (§ 47 odst. 5 exekučního 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)

V Chebu dne 21.6.2017

Mgr. David Koncz, v.r.
Soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Zdeňka Kajliková

„otisk úředního razítka“


		zdenka.kajlikova@eucheb.cz
	2017-06-21T15:31:02+0200
	Zdeňka Kajliková
	za správnost vyhotovení:




