Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka
Exekutorský úřad v Praze
adresa: Murmanská 1475/4, 100 00 Praha, Česká republika
tel.: 295560648, 606033366
datová schránka: ieft5qt
e-mail: posta@eupraha1.cz
internetové stránky: www..cz
č. j. 145 EX 110/18-28
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE PROVEDENÍM PRACÍ A VÝKONŮ
Povinný:

Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Praha-Nové
Město, IČ: 00024341

Vymáhaná
nepeněžitá
povinnost:

SPLNĚNÍ POVINNOSTI: povinnost rozhodnout o žádosti žalobce o informace
ze dne 20.5.2016, evidované pod číslem MZDRX00UUNOV
SPLNĚNÍ POVINNOSTI: povinnost rozhodnout o odvolání žalobce ze dne
9.6.2016 proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6.6.2016, č.j.
sukl 15151273/2016

Oprávněný: Cannabis is The Cure, z.s.
se sídlem Přichystalova 180/14, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 26670232,
práv. zast. advokátem Mgr. David MACHÁČEK, advokát, se sídlem T. G.
Masaryka č.p. 108, Kladno, PSČ: 272 01
Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 2 dne 05.12.2018 pod č. j. 55
EXE 1664/2018-25
Exekuční titul: rozsudek vydal: Městský soud v Praze ze dne 20.07.2017 č. j. 8A 127/2016390-392
I. Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka rozhodl o provedení exekuce provedením prací a výkonů
k vynucení splnění vymáhané nepeněžité povinnosti:
- povinnost rozhodnout o žádosti žalobce o informace ze dne 20.5.2016, evidované pod
číslem MZDRX00UUNOV
- povinnost rozhodnout o odvolání žalobce ze dne 9.6.2016 proti rozhodnutí Státního
ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6.6.2016, č.j. sukl 15151273/2016
II. Povinnému se ukládá za porušení vymáhané povinnosti pokuta ve výši 25.000,- Kč. Pokutu je
povinný povinen zaplatit na účet exekučního soudu (Obvodní soud pro Prahu 2). Uložená
pokuta připadá státu. Uloženou pokutu vymůže soudní exekutor bez návrhu v rámci exekučního
řízení. Nesplní-li povinný ani poté vykonávané rozhodnutí, ukládá mu soudní exekutor na návrh
oprávněného další přiměřené pokuty, dokud exekuce nebude zastavena.
Poučení:
Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému a povinnému.
V Praze dne 15.06.2019
Mgr. Hynek Sekyrka
soudní exekutor

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto
náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu
s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato
písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým
podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo
elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém
nosiči dat.
Další informace k exekučnímu řízení
1. Odklad a zastavení exekuce
Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora návrh na zastavení
exekuce nebo její části.
Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce.
Podmínky pro podání těchto návrhů a další podrobnosti jsou uvedeny na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti.
2. Postup v exekuci provedením prací a výkonů
Informace o vedení exekuce provedením prací a výkonů jsou uvedeny na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti.
3. Úřední hodiny
Úřední hodiny soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, Exekutorského úřadu Praha 1: Út, St,
Čt : 9,30 – 11,00 ; 12,30 – 14,00
Pokladní hodiny: Út, St, Čt : 9,30 – 11,00 ; 12,30 – 14,00
nebo dle telefonické dohody
Hodiny pro telefonický kontakt: Út, St, Čt : 9,30 – 11,00 ; 12,30 – 14,00
Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora.

