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Č.j. 1 KZN 147/2016

Doplnění podání ze dne 24.10.2016

Doplňujeme tímto podání ze dne 24.10.2016 následovně:
Soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková se dle našeho názoru měla dopustit
svým chováním možných trestných činů § 258 Trestního zákoníku, § 329
Trestního zákoníku, § 181 Trestního zákoníku a § 222 Trestního zákoníku,
tím, že nemovitost zapsanou na LV č.10613, katastrální území Poruba –
sever, okres Ostrava – město, obec Ostrava, v dražebním jednání, číslo
exekuce 024 EX 3349/2013, zpeněžila za částku vyšší, než posléze uvedla do
Usnesení o udělení příklepu.

Podle usnesení o udělení příklepu, exekutorka paní magistra Fučíková
rozhodla o tom, že se uděluje příklep společnosti Hicra Reality, a to za cenu
780 tisíc. Udělení příklepu znamená, že v dražbě, která se konala, tato
společnost nabídla nejvyšší cenu, což je ovšem v přímém rozporu s tvrzením
účastníků dražby.
„Částka přesahovala částku, která je uvedena v usnesení o příklepu,“
upozorňuje obchodník s nemovitostmi Jiří Stoch. Miroslav Fučík prý zaplatil
za byt míň, než kolik nabízel na dražbě, tvrdí přímí účastníci dražby. „Myslím
si, že to bylo přes milion, odhaduju to dokonce přes milion sto tisíc. Ale
dejme tomu, abych nepřeháněl, tak milion sto tisíc tam určitě myslím bylo,“
tvrdí Jan Stoch, který se dražby účastnil. „Přesně tu částku nevím, ale jednalo
se o více než milion korun,“ potvrzuje specialistka na trh s nemovitostmi
Nikola Demlová, kolik na dražbě Fučík za byt nabízel.

Svým jednáním Mgr. Pavla Fučíková nejen, že porušila § 329 odst. 1
Trestního zákoníku tím, že porušila ustanovení Exekučního řádu „Činnost
exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy
vlastního majetku. Exekutor však může i za úplatu vykonávat činnost
vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou a uměleckou.“

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ale
zároveň mohlo dojít k porušení § 222 Trestního zákoníku poškozením věřitele
krácením možného peněžitého plnění v jeho prospěch, a zároveň § 181 odst.
2 písm. b), kdy společnost jejíž je 96% vlastnicí z koupě této nemovitosti
profituje a zároveň tímto mohla krátiti na právech povinného, jehož
nemovitost byla v dražbě prodána. V příloze účetní závěrky za loňský rok je
jako osoba s rozhodujícím 96procentním vlivem ve zmiňované firmě uvedena
Pavla Fučíková. Z obchodního rejstříku dále vyplývá, že firmu založila v roce
2011 – tedy v době, kdy už byla exekutorkou.
Důkaz:
výslechem zaměstnanců exekutorského úřadu Mgr. Pavly Fučíkové
výslechem redaktora pořadu Reportéři ČT Davida Havlíka tel.:+420 736
531 184 výslechem účastníků dražby
výpisem z OR
spisem soudní exekutorky Mgr. Pavly Fučíkové
výpisem z katastru nemovitostí

Žádám o vyrozumění o učiněných opatřeních podle § 158 odst. 2 tr. řádu do
jednoho měsíce od podání oznámení.
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