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PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE
Povinný:

Sobčák Ján, RČ: 540621/___, datem narození 21. 6. 1954, bytem
Tupolevova 713, 199 00 Praha 9 - Letňany

Rozhodované náklady
exekuce:

7 865,00 Kč

Rozhodované náklady
oprávněného:

484,00 Kč

Celkem náklady exekuce
a náklady oprávněného:

8 349,00 Kč

Vymáhaná peněžitá
povinnost:

464 999,45 Kč (pohledávka oprávněného 385 843,75 Kč, náklady
předcházejícího řízení 3 724,30 Kč, náklady oprávněného 484,00
Kč, náklady exekutora 74 947,40 Kč)

Oprávněný:

Barker Victoria, datem narození 23. 9. 1976, bytem Boulevard
Charles III 9, 980 00 Monako, zastoupení Mgr. Pavel Hendrich,
LL.M., advokátní kancelář, advokát se sídlem Rubešova 162/8,
120 00 Praha

Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 9 dne 4. 3. 2016 pod č. j.
75 EXE 1527/2016 - 10
Exekuční titul: rozsudek vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 17. 9. 2015 pod č. j.
53 C 176/2013 - 53

Soudní exekutor Mgr. Aleš Bursa rozhodl o nákladech exekuce a nákladech oprávněného
takto:
I. Soudní exekutor určuje výši nákladů exekuce částkou 7 865,00 Kč a povinnému ukládá
povinnost k jejich zaplacení.
II. Soudní exekutor určuje výši nákladů oprávněného částkou 484,00 Kč a povinnému
ukládá povinnost k jejich zaplacení.

Odůvodnění
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Náklady exekuce a náklady oprávněného podle § 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. určuje
exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce.
Exekutor má vůči povinnému právo na náhradu nákladů exekuce, jimiž jsou podle § 87 odst. 1
zák. č. 120/2001 Sb. odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času
při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností a je-li exekutor plátcem daně z přidané
hodnoty, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty. Výše odměny soudního
exekutora a náhrady hotových výdajů, jakož i náhrady za ztrátu času, a náhrady za doručení, je
stanovena vyhláškou č. 330/2001 Sb. v platném znění.
Dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb. je základem pro určení odměny za provedení exekuce
ukládající zaplacení peněžité částky výše exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady
exekuce a náklady oprávněného. Podle § 6 odst. 1 vyhl. č. 330/2001 Sb. odměna za provedení
exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí do částky 3 000 000,00 Kč 15 % základu. Pro
exekuční řízení zahájená do 31. 3. 2017 včetně činí odměna exekutora podle § 6 odst. 3 vyhlášky
č. 330/2001 Sb, ve znění účinném do 31. 3. 2017, nejméně 3 000,00 Kč a pro řízení zahájená po
1. 4. 2017 včetně činí odměna exekutora podle § 6 odst. 3 vyhl. č. 330/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů nejméně 2 000,00 Kč. Podle § 27 vyhl. č. 330/2001 Sb. se základ pro
odměnu exekutora zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vypočítaná odměna na celé
desetikoruny nahoru.
Odměna exekutora, která činí 3 000,00 Kč, byla stanovena podle § 6 vyhl. č. 330/2001 Sb.
Náhrada hotových výdajů byla stanovena v souladu s ust. § 13 vyhl. č. 330/2001 Sb. a zahrnuje:
• náhradu hotových výdajů v paušální částce 3 500,00 Kč dle § 13 odst. 1 vyhl. č. 330/2001 Sb.
Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí 1 365,00 Kč z částky 6 500,00 Kč.
Záloha na náklady exekuce nebyla soudním exekutorem požadována a nebyla ze strany
oprávněného uhrazena.
Náklady exekuce tak činí celkem 8 349,00 Kč (odměna 3 000,00 Kč, náhrada hotových výdajů
3 500,00 Kč a DPH v základní výši).
Oprávněný má v exekučním řízení právo na náhradu nákladů řízení, které účelně vynaložil
k vymáhání svého nároku. Jelikož oprávněný byl v průběhu exekučního řízení zastoupen
advokátem, byly náklady oprávněného určeny v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. v platném
znění.
Mimosmluvní odměna advokáta je podle § 14b odst. 2 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném
znění. stanovena za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání
návrhu na zahájení řízení ve výši 100,00 Kč za každý z těchto úkonů. Advokát ve věci vykonal
následující úkony právní služby: porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, sepsání
návrhu na zahájení řízení, a proto odměna byla stanovena dle § 8, § 11 odst. 2 a § 14b odst. 2
vyhlášky ve výši 200,00 Kč.
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Náhrada hotových výdajů byla stanovena paušální částkou dle § 14b odst. 5 písm. a) vyhlášky ve
výši 100,00 Kč za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a za sepsání
návrhu na zahájení řízení t. j. celkem 200,00 Kč. Náhrada za promeškaný čas dle § 14 odst. 4
vyhlášky stanovena nebyla. Dle § 137 odst. 3 o. s. ř. k nákladům řízení patří rovněž částka
odpovídající DPH, je-li právní zástupce plátcem této daně, a proto ke shora stanovené náhradě
hotových výdajů byla připočtena DPH v základní sazbě.
Náklady oprávněného jsou dány odměnou za zastupování advokátem, náhradou hotových výdajů
určených paušální částkou na jeden úkon právní služby a DPH v základní sazbě, vše v celkové
výši 484,00 Kč.
V případě, že po vydání tohoto příkazu k úhradě nákladů exekuce vzniknou další náklady nebo se
tyto náklady zvýší, vydá soudní exekutor podle § 6 odst. 3 vyhl. č. 418/2001 Sb. další příkaz
k úhradě nákladů exekuce.
Pokud povinný náklady exekuce a náklady oprávněného vyčíslené ve výroku pod bodem I., II.
tohoto příkazu k úhradě nákladů exekuce dosud neuhradil, je povinen je uhradit na účet soudního
exekutora č. 5007504730/5500 vedený u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s. pod
variabilním symbolem 4216.
Poučení:

Proti tomuto příkazu k úhradě nákladů exekuce může účastník řízení podat
u soudního exekutora námitky do 8 dnů od jeho doručení. Pokud soudní
exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného
odkladu soudu, který o námitkách rozhodne do 15 dnů.

Mladá Boleslav, dne 2. 9. 2020
Mgr. Aleš Bursa
soudní exekutor
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