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P Ř E D V O L Á N Í 
 
Ve věci: 
Oprávněný: E.ON Energie, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  370 49, IČ: 

26078201, právní zástupce Mgr. Pavel Vincík, advokát se sídlem Ovocný trh 
čp.1096 / čo.8, Praha - Praha 1 110 00 

 
Povinný: Jaroslav Jahodář, bytem Štítného nám. čp. 189, Počátky 394 64, nar. 11.11.1963, pr. 

zástupkyně JUDr. Jaroslava Langová, advokát se sídlem Dr. Stejskala 438, České 
Budějovice 370 01 

 
 
se nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty prodeje nemovité věci 
 

na den 5. 4. 2018 v 13:00 hod, 
 
k podepsanému soudnímu exekutorovi do ulice Paroubkova 228, Exekutorský úřad Domažlice, 344 01 
Domažlice, číslo dveří 10. 
 
K tomuto jednání jste předvolán(a). Při jednání máte právo být přítomen (přítomna). Nedostavíte-li se, a 
ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání 
rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti. 
Účast na rozvrhovém jednání není nutná. 
 
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz 
totožnosti. Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám 
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy. Vyšlete-li k jednání 
Vašeho zástupce, je třeba, aby oprávnění zastupovat Vás doložil soudnímu exekutorovi písemnou plnou 
mocí, nemá-li ji již založenu ve spisu nebo není-li Vaším statutárním orgánem. 
 
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její 
příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro 
její pořadí, a to nejlépe písemně na základě tohoto předvolání či nejpozději při rozvrhovém 
jednání. Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit 
tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a v jaké výši 
dříve. Vyčíslení je nutno provést tak, aby bylo přezkoumatelné (přepočitatelné). Pohledávky ostatních 
věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní 
exekutor podle údajů uvedených ve spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části 
pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla vyčíslena. 
 
Každý z věřitelů povinného, který tak dosud neučinil, je povinen nejpozději do zahájení rozvrhového 
jednání předložit originál nebo ověřenou kopii listiny, která prokazuje, že se jedná o vymahatelnou 
pohledávku nebo pohledávku zajištěnou zástavním právem. Neučiní-li tak věřitel povinného do zahájení 
rozvrhového jednání, bude exekutor vycházet při rozdělování rozvrhované podstaty z obsahu spisu. 
 
 
V Domažlicích dne 27. 02. 2018 
 

Mgr. Jan Šticha,  
soudní exekutor 
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