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Mgr. Miroslav Burget
advokát
Nám. T.G. Masaryka 11
796 01 Prostějov

Mgr. Petr Hájek
Masarykova 21
783 91 Uničov

(adresát)

(účastník)
PŘEDVOLÁN Í

Ve věci
navrhovatele: Mgr. Petr Hájek, Masarykova 21, 783 91 Uničov
proti
dlužníkovi: J.O. Investment s.r.o., IČ: 04863313, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město
se nařizuje jednání
na den 8. února 2022 ve 13:00 hod.
u Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2, v místnosti č. dv. 151, I. patro.
K tomuto jednání jste předvolán(a) jako zástupce (zástupkyně) účastníka řízení a předvolání současně platí pro Vámi
zastupovaného účastníka řízení. Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání a
nedostaví-li se a ani včas z důležitého důvodu nepožádá o odročení jednání Vámi zastupovaný účastník (o
důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soud), může soud věc projednat a rozhodnout ve Vaší
nepřítomnosti a v nepřítomnosti Vámi zastupovaného účastníka řízení.
V projednávané věci lze uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do
skončení tohoto jednání, v případě, že došlo k přistoupení dalšího účastníka nebo záměně účastníka, do
skončení prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci
konalo. Z důležitých důvodů Vám soud může na Vaši žádost poskytnout lhůtu k doplnění tvrzení
o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších
procesních povinností.
K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlédnout, jen jde-li o skutečnosti
nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po
prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo
důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností
předsedou senátu v průběhu jednání podle § 118a odst. 1 až 3 o.s.ř.
K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti. Je-li
zástupcem účastníka advokát nebo notář, je povinen mít u sebe průkaz advokáta nebo notáře.
Nejste-li advokátem nebo notářem a jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte
právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy.
Soud Vám ukládá, abyste při jednání předložil(a) tyto listiny:
V případě, že jste osobou s omezenou schopností pohybu, orientace či komunikace, dovolujeme si Vás požádat o sdělení této skutečnosti
(např. telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto předvolání. Důvodem námi požadovaného
sdělení je zajištění vyššího komfortu zdravotně handicapovaným osobám (např. zajištění bezbariérové jednací síně či sdělení našeho soudu
o možnostech pohybu po budově soudu).

Praha 3. ledna 2022
JUDr. Petr Svoboda v. r.
soudce
Upozornění: Předvolání k jednání soud doručuje pouze zástupci (zástupkyni) účastníka řízení (§ 50b odst.1 o.s.ř.). Je
proto na zástupci (zástupkyni), aby účastníka řízení o nařízeném jednání informoval(a). Dostaví-li se účastník řízení k
nařízenému jednání, je povinen mít u sebe svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Kápičková

cn=ISIR, c=CZ,
o=Česká republika Ministerstvo
spravedlnosti,
ou=Insolvenční
rejstřík,
serialNumber=
S131469

Poučení: Jako zástupce (zástupkyně) účastníka řízení máte právo se vyjádřit k osobám soudců a přísedících, kteří mají
podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Rozvrh práce každého soudu je veřejně přístupný; každý má právo
do něho u soudu nahlédnout a učinit si z něj výpisy nebo opisy.
Náklady, které účastníkům nebo jejich zástupcům v řízení vzniknou, zejména hotové výdaje (včetně soudního
poplatku), ušlý výdělek, náklady důkazů a odměna za zastupování advokátem nebo notářem, patří do nákladů řízení
Vámi zastupovaného účastníka. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se u něj řízení končí.
Budete-li žádat nebo bude-li žádat Vámi zastupovaný účastník náhradu ušlého výdělku, místního přepravného a
jízdného, postupujte podle poučení níže uvedeného. Náhrada ušlého výdělku a místního přepravného nenáleží
zástupci účastníka, který je advokátem nebo notářem.

I. Jste-li v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a budete-li žádat v rámci
náhrady nákladů účastníků řízení náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, nechte si na tomto
předvolání potvrdit průměrný hodinový výdělek.
Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že předvolaný(á) .......................................................................................................
má průměrný hrubý hodinový výdělek ve výši ................. Kč. Jeho (Její) pracovní doba v den předvolání je
od ................. do ................... včetně neplacené přestávky na jídlo a oddech v trvání …………. minut na
pracovišti v ........................................................
Ušlý výdělek mu (jí) bude sražen ze mzdy (platu).
V......................... dne............................
razítko a podpis

II. Jste-li výdělečně činný(á) jinak než v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu
poměru a budete-li žádat v rámci náhrady nákladů účastníků řízení náhradu ušlého výdělku za dobu účasti
u soudu, předložte poslední pravomocný platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně, jenž
předchází dni, za který budete náhradu ušlého výdělku požadovat.
III. Budete-li žádat v rámci náhrady nákladů účastníků řízení náhradu místního přepravného, předložte
jízdenku z hromadného veřejného dopravního prostředku.
IV. Jestliže bydlíte, pracujete nebo se dočasně zdržujete v jiném místě, než kam jste předvolán(a), a
budete-li žádat v rámci náhrady nákladů účastníků řízení náhradu přepravného, předložte jízdenku z
hromadného veřejného dopravního prostředku; v případě, že jste použil(a) k cestě vlastní motorové
vozidlo, můžete požadovat náhradu jízdného podle právních předpisů o cestovních náhradách. V tomto
případě je nutno předložit technický průkaz tohoto vozidla (velký), příp. i aktuální doklad o nákupu
pohonných hmot, jejich ceně a oznámit i přesný počet ujetých kilometrů.

(O.s.ř. č. 27 - předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez přítomnosti účastníků,
platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle § 114c o.s.ř. - druhá strana)

