Žádost o umožnění splátek
Upozornění: Pokud nebude správně vyplněna spisová značka, variabilní symbol, jméno a příjmení,
datum narození a kontaktní adresa, nebude k žádosti přihlíženo! Pokud vyplníte email, bude Vám
zaslána písemná odpověď, jinak si ji můžete po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v úředních
hodinách v sídle exekutorského úřadu.
Spisová značka
Spisová značka je uvedena v pravém horním rohu na
všech listinách exekutorského úřadu. V případě
splátek na více exekucí uveďte všechny spisové
značky. Vůči Vaší osobě může být vedeno více
exekucí. Každá exekuce má svoji spisovou značku
(sp. zn.), např. 206 EX 123/45 nebo 206 EX
6789/99.

206 EX

Variabilní symbol
Variabilní symbol najdete ve výzvě soudního
exekutora ke splnění povinnosti.

Jméno a příjmení:

Datum narození:
Kontaktní adresa:
Označte adresu, na kterou Vám mají být doručovány
písemnosti. Označíte-li jinou adresu, než která je v
okamžiku sdělení Vaší doručovací adresou, budou
Vám na tuto nově sdělenou adresu zasílány
písemnosti až do okamžiku, kdy písemně sdělíte
adresu novou. Uvedete-li adresu, na kterou Vám již
jsou zasílány písemnosti, nemá to právní význam.

Další kontaktní údaje:
telefon, email

Navrhovaná výše splátky:
Souhrnně na všechny exekuce

Splatnost:
Uveďte konkrétní den v měsíci, ve kterém budete
splátku pravidelně zasílat.
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Informace o majetku
Označte veškerý Váš majetek i majetek Vašeho manžela/lky. V následujících kolonkách označte vždy
jednu z možností.
Nestačí-li tento formulář, přiložte samostatný list a tuto skutečnost do formuláře poznačte.

– nemovitý majetek:
V případě, že máte nemovitý majetek, uveďte jaký.

– příjmy:
Označte zaměstnavatele a výši příjmů. V případě, že
máte příjmy, bude Vaší žádosti vyhověno s větší
pravděpodobností, pokud doložíte kopie výplatních
pásek za předchozí tři měsíce.

nemám
mám:

nemám
mám:

– ostatní majetek:
Například motorová vozidla, šperky, cenné papíry,
elektronika nebo pohledávky (někdo Vám něco dluží)
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Odůvodnění žádosti o splátky:

Výdaje:
Uveďte, jaké jsou vaše běžné výdaje, další splátky jiným subjektům (např. výživné, leasing, hypotéky, úvěry, výdaje za
domácnost apod.).
Dále uveďte, zda splácíte jiným soudním exekutorům, kteří vůči Vaší osobě vedou exekuci. V tomto případě opište názvy
dokumentů, které jste od jiných soudních exekutorů obdrželi.

Počet příloh:

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje o své osobě a o svém majetku včetně majetku svého manžela/manželky
uvedl(a) úplně a pravdivě.
Zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že pokud spolu s podáním této žádosti neuhradím
první navrhovanou splátku, nebude k mé žádosti přihlíženo.
V ........................ dne .......................
..........................................
(vlastnoruční podpis)
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