ŽALOBA O VYLOUČENÍ VĚCÍ Z EXEKUCE
Podává se ve dvojím vyhotovení k příslušnému soudu

Okresní soud v Českém Krumlově
Linecká
381 01 Český Krumlov
Žalobce:
Jméno……………………………datum narození …………………………………., bytem ………………………….
Žalovaný:
Jméno……………………………datum narození …………………………………., bytem ………………………….

Věc:
Žaloba o vyloučení věcí z exekuce dle § 68 exekučního řádu 120/2001 Sb., v součinnosti
ustanovení §267 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.

(Poplatek činí 2 000 Kč, se žalobou můžete podat žádost o osvobození od poplatku, finanční situace)
(kdo je kdo)
I.
Na návrh oprávněného…………………………….. proti žalovanému/povinnému…………………………………….
Nar. ……………………, bytem……………………, je Exekutorským úřadem adresa…..……………………
prováděna
exekuce
prodejem
movitých
věcí.
Exekuční
řízení
bylo
zahájeno
dne…………………….rozhodnutím Okresního soudu v ……………………………., sp. zn. EXE
……………………………………k vydobytí pohledávky oprávněného …………………………………….. ve výši
………………………………,- Kč na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku téhož soudu ze
dne…………………………………… č.j…………………………………….. .

Důkaz: exekuční spis - sp. zn. EXE

(co se stalo)
II.
Zaměstnancem Exekutorského úřadu v…………………………………………. ,panem…………………………………
byl dne……………….., do exekučního soupisu majetku žalovaného/povinného ……………………… zahrnut
také můj počítač …………………………., zn………………………., rok výroby………………, výr.č.
………………………………
Důkaz:
kopie dokladu o koupi počítače

Odůvodnění: (vysvětlíte okolnosti)
III.
Tento počítač je v mém vlastnictví a nikoliv ve vlastnictví žalovaného/povinného………………………..
S povinným jsem ve společném nájmu bytu č. na adrese: …………………………………………… . S
povinným obývám společný
obývací pokoj a kuchyň. Navzdory tomu, že jsem zaměstnanci

Exekutorského úřadu
v ……………………………………………předložil doklady o zaplacení notebooku
z mého bankovního účtu a záruční list, došlo k jeho zanesení do soupisu majetku povinného.

Důkazy:
výslech žalobce
kopie záručního listu
kopie výpisu z účtu
výslech žalovaného/povinného

(Návrh, jak má soud rozhodnout)
Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento
rozsudek:
Z exekuce vedené proti žalovanému/povinnému……………………………………, ve prospěch oprávněného
pod sp. zn. ………………….., u Exekutorského úřadu v…………………………….. , na základě usnesení
Okresního soudu v …………………………….. ze dne……………………………. , je vyloučen počítač
zn.
…………………….,
rok výroby……………………………. ,výr. č………………………………….. ,
sepsaný pod položkou č………………………. v soupisu věcí ze dne……………………………...
Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení.
V …………………………………………, dne ……………………………………..

…………………………………………..
Podpis

