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E X E K U Č N Í   P Ř Í K A Z

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na
Moravě pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne
29.8.2016, č.j. 34EXE2176/2016-13, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného  příkazu Český
telekomunikační úřadu - odbor pro oblast Prahy č. j. ČTÚ-41675/2013-631/II.vyř.-DoL ze dne 17.12.2014, který nabyl
právní moci dne 12.5.2015, vykonatelného dne 28.5.2015 v exekuční věci
oprávněného: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových čp.2808 / čo.2, 155 00  Praha 5 - Stodůlky ,
IČ:25788001, práv. zast. Mgr. Marek Lošan, advokát se sídlem Na Florenci čp.2116 / čo.15, 110 00 Praha 1 - Nové
Město
proti
povinnému: Petr Kocourek, bytem Čs. Armády čp. 601 / čo. 23, Praha 6 - Bubeneč 160 00, IČ: 74541455, RČ:
88-05-07/5499
pro dlužnou částku ve výši: -  Jistina 970 656,35 Kč
 -  Náklady předcházejícího řízení 38 827,00 Kč
 -  Náklady právního zastoupení 15 512,20 Kč
 -  Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 187 465,30 Kč).

rozhodl o provedení exekuce:

I) Postižením jiných majetkových práv povinného a to obchodního podílu povinného ve společnosti s ručením
omezeným Increasing Media, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Kubánské náměstí 1391, 100 00 Praha, IČ: 24690929,
zapsaném v Obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl C1, vložka 66417,
( dále jen „společnost s ručením omezeným “ ).

II) Povinnému se zakazuje, aby svůj obchodní podíl ve společnosti s ručení omezeným převedl na jiného, zatížil
jej nebo s ním jinak nakládal.

III) Společnosti se zakazuje, aby od okamžiku, kdy jí bude doručen tento exekuční příkaz, umožnila povinnému
jeho podíl převést na jiného, zatížit jej nebo s ním jinak nakládat.

IV) Povinnému se ukládá, aby do 15 dnů od doručení exekučního příkazu oznámil exekutorovi, zda podíl nabyl
jako substituční jmění, a pokud jde o takový podíl, zda má právo s ním volně nakládat a zda jsou výkonem rozhodnutí
vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy související s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění, a doložil
tyto skutečnosti listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře.

V) Exekuce se nařizuje až do výše pohledávky oprávněného v částce :
-  Jistina 970 656,35 Kč
 -  Náklady předcházejícího řízení 38 827,00 Kč
 -  Náklady právního zastoupení 15 512,20 Kč
 -  Nákladů exekuce soudního exekutora v příkazu k úhradě nákladů exekuce (tj. částka 187 465,30 Kč).

VI) Jsou-li v tomto exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady
oprávněného, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení
povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

P o u č e n í: Proti tomuto exekučnímu příkazu není opravný prostředek přípustný (§ 47 odst. 3 EŘ). Je-li podíl
neomezeně převoditelný, prodá se po právní moci tohoto příkazu v dražbě. Postupuje se přitom přiměřeně jako při
dražbě movitých věcí. Je-li podíl omezeně převoditelný, udělí se v dražbě příklep tomu, kdo prokáže, že splňuje
požadavky stanovené zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami pro nabytí podílu. Jsou-li v tomto
exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, vydá exekutor
příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v
exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

V Zábřehu na Moravě dne 12.9.2016



Mgr. Marcel Kubis
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Štrampachová Petra

z pověření soudního exekutora
Mgr. Marcela Kubise

Doručuje se: 1) oprávněné(mu)
 2) povinné(mu)
 3) společnosti s ručením omezeným
 4) rejstříkovému soudu

Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Provozovatelem poštovních
služeb je Česká pošta, s.p., organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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