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Věc:

Žaloba o neúčinnosti kupní smlouvy

Soudní poplatek ve výši 1000,- Kč uhrazen kolkem.

Dvojmo

Čl. 1

1.1
Dne 5. 5. 2009 jsem žalovanému, na základě kupní smlouvy, prodal vozidlo tov.zn. Škoda,
obchodní ozn. Octavia
RZ: 2B2 2222, VIN: TMB123MBO4567890G za cenu 150 000,- Kč, která
je splatná do jednoho roku od uzavření kupní smlouvy.

Čl. 2

2.1
Žalovaný do termínu, jež byl stanoven v námi uzavřené kupní smlouvě, svůj závazek nesplnil
a na opakované písemné výzvy k uhrazení jeho dlužné částky nereagoval. Během osobní schůzky,
konané dne 6.6.20010, mi sdělil, že přišel o zaměstnání a hausboat typ Madeline, výrobce Boat
houses s.r.o., r.v 2000, v hodnotě 200 000,- Kč,
který do té doby vlastnil a který byl jeho
jediným majetkem, prodal dne 4.4.20010 uzavřením kupní smlouvy jeho nevlastnímu otci, Janu
Kvašákovi, Úzká 2, 602 00 Brno, čímž mi znemožnil uspokojit oprávněné nároky na umoření
pohledávky, v tomto případě jediným dostupným způsobem, a to podáním návrhu na výkon
rozhodnutí
prodejem movité věci.

Čl. 3

3.1
Vzhledem k tomu, že poslední čtyři roky žije žalovaný se svým nevlastním otcem v jeho
domě, nepřichází v úvahu, že by tento nepoznal úmysl žalovaného vyhnout se povinnosti uspokojit
věřitele. Kupní smlouva, na základě které prodal žalovaný v čl. 2.1 popsaný hausboat, byla uzavřena
mezi jím a osobou jemu blízkou v posledních třech letech. Tím že žalovaný takto převedl svůj
hausboat na nevlastního otce, dopustil se, dle mého názoru, pokusu o trestný čin poškozování
věřitele podle § 256 trestního zákona.

3.2

Zda došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškozování věřitele podle § 256
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trestního zákona a dojde tím
otázku.

k zahájení řízení proti žalovanému, bude soud řešit jako předběžnou

Čl. 4

4.1

Navrhuji proto vydání tohoto

rozsudku:

Kupní smlouva ze dne 4.4.2009, kterou žalovaný prodal hausboat typ Madeline, výrobce
Boat houses s.r.o., r.v
2000 svému nevlastnímu otci, Janu Moudrému, je vůči žalobci
právně neúčinná. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do tří dnů od nabytí
právní moci rozsudku.

V Brně dne 7.7.2010

________________________

Karel Mráz

Důkaz:
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