PROHLÁŠENÍ TŘETÍ OSOBY O ÚHRADĚ DLUHU ZA POVINNÉHO
Spisová značka exekuce, pro kterou je žádost vystavena: 182 EX .................................
Označení osoby, která činí prohlášení:
1. Jméno a příjmení/Název

2. Rodné číslo/Identifikační číslo
3. Trvalé bydliště/Sídlo

4. Označení zástupce

Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, vztah k
prohlašovateli

Prohlašuji, že jsem dne ………………………………..……provedl/a úhradu ve výši …………. ….

Kč

……………………………………… ve prospěch účtu číslo ………………………………………..….
kód banky ……………………………….. pod variabilním symbolem …………………………………
a specifickým symbolem …………………………………………….., a souhlasím s tím, aby tato částka
byla použita jako úhrada dluhu povinné/ho ....................................................................................
v exekuci vedené Mgr. Janou Kalistovou, Exekutorský úřad Praha 8, pod výše uvedenou spisovou
značkou.
Současně prohlašuji, že úhrada byla provedena na základě dohody s povinným a povinný k této hradě
udělil souhlas ve smyslu § 1936 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Dále prohlašuji, že za dluh povinného neručím ani jej jinak nezajišťuji.
V případě vzniklého přeplatku žádám, nechť je tento zaslán na účet:
..........................................................
V …………………….. dne ……………………
Podpis prohlašovatele (jeho zástupce):
.....................................................................................................

Toto prohlášení je nutné doručit do sídla Exekutorského úřadu v originále. Vyplňte předepsané údaje
a prohlášení vlastnoručně podepište. Váš podpis musí být úředně ověřen. Pak prohlášení buď
odešlete na adresu Exekutorského úřadu Praha 8 poštou (Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6) nebo
jako eletronický originál e-mailem na adresu info@exekutorka.cz Elektronický originál získáte tak, že
na kterémkoli místě CzechPointu (zpravidla na pobočce České pošty, s.p.) požádáte o ověření svého
podpisu a následnou konverzi listiny do elektronické podoby. Za tím účelem musíte mít sebou
vyplněné a podepsané prohlášení a USB port, na který Vám bude nahrán elektronický originál listiny.
Pak jako přílohu zašlete takto získaný dokument prostřednictvím Vašeho e-mailu na výše uvedenou
elektronickou adresu úřadu.

PROHLÁŠENÍ POVINNÉHO

Spisová značka exekuce, pro kterou je žádost vystavena: 182 EX .................................
Označení POVINNÉHO, který činí prohlášení:
1. Jméno a příjmení/Název POVINNÉHO

2. Rodné číslo/Identifikační číslo
3. Trvalé bydliště/Sídlo

Ve smyslu § 1936 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, souhlasím, aby za mne jméno
příjmení/název

……………………….

R.Č./IČO

.…………….

bytem/sídlem

……………………………………………………………………… na můj dluh vymáhaný v
exekučním

řízení

sp.

zn.

……………………….

182

EX

R.Č./IČO

………..

uhradil

jméno

.…………….

………………………………………………………………………

příjmení/název
bytem/sídlem

částku ………………. ,- Kč.

V……............…. dne………
………………………………..
Podpis povinného

Toto prohlášení je nutné doručit do sídla Exekutorského úřadu v originále. Vyplňte předepsané údaje
a prohlášení vlastnoručně podepište. Váš podpis musí být úředně ověřen. Pak prohlášení buď
odešlete na adresu Exekutorského úřadu Praha 8 poštou (Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6) nebo
jako eletronický originál e-mailem na adresu info@exekutorka.cz Elektronický originál získáte tak, že
na kterémkoli místě CzechPointu (zpravidla na pobočce České pošty, s.p.) požádáte o ověření svého
podpisu a následnou konverzi listiny do elektronické podoby. Za tím účelem musíte mít sebou
vyplněné a podepsané prohlášení a USB port, na který Vám bude nahrán elektronický originál listiny.
Pak jako přílohu zašlete takto získaný dokument prostřednictvím Vašeho e-mailu na výše uvedenou
elektronickou adresu úřadu.

