Č. j. 172 EX 5/13-54

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Aleš Bursa, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, se sídlem Palackého 267,
293 01 Mladá Boleslav, pověřený opatřením Okresního soudu v Liberci ze dne 4. 2. 2013,
č. j. 74 EXE 4956/2013 -9, vedením exekuce podle vykonatelného elektronického platebního
rozkazu Okresního soudu v Liberci ze dne 31. 8. 2012, č. j. 21 EC 172/2012 ve věci
oprávněného

Hášová Soňa, datum narození 10. 2. 1954, bytem Loučná 80, 463 34
Hrádek nad Nisou, zastoupení Rolný David, Mgr., advokát, advokát
se sídlem 8. března 21/13, 460 05 Liberec
proti

povinnému

Petrán Zdeněk, datum narození 13. 3. 1960, bytem nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 01 Liberec I-Staré Město

pro 25 000,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
Soudní exekutor nového plátce mzdy, platu nebo jiného příjmu povinného, O.U.Z.O.
TRANSPORT s.r.o., IČO: 28710975, Na Výběžku 89, 460 15 Liberec 15,
I. vyrozumívá o tom, že
A) Exekučním příkazem č. j. 172 EX 5/13-20 ze dne 1. 10. 2013 rozhodl soudní exekutor Mgr.
Aleš Bursa, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, o provedení exekuce srážkami ze mzdy povinného
pro pohledávku oprávněného ve výši 25 000,00 Kč s příslušenstvím, náklady předcházejících
řízení, náklady oprávněného a náklady exekuce.
B) V průběhu exekuce nebylo na vymáhanou pohledávku sraženo n i c. Srážky mají být nadále
prováděny k vymožení povinnosti povinného zaplatit:
a) nepřednostní pohledávku oprávněného ve výši 25 000,00 Kč, úroky z prodlení 7,75 % p. a.
od 1. 8. 2011 z částky 25 000,00 Kč do zaplacení,
b) náklady předcházejících řízení ve výši 15 220,00 Kč,
c) náklady oprávněného ve výši 3 267,00 Kč,
d) náklady exekuce ve výši 14 386,90 Kč
tj. celkem 73 533,15 Kč.
C) Pořadí vymáhaného zbytku pohledávky oprávněného s příslušenstvím se řídí dnem
1. 10. 2013.
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II. vyzývá, aby ode dne, kdy se dozví od povinného, a nebo předchozího zaměstnavatele
povinného, o tom, že byla nařízena exekuce srážkou ze mzdy povinného, nejpozději však dnem,
kdy mu bude doručeno toto usnesení, pokračoval ve srážkách ze mzdy povinného k uspokojení
pohledávky oprávněného s příslušenstvím, nákladů předcházejících řízení, nákladů oprávněného
a nákladů exekuce, vše ve výši 73 533,15 Kč ke dni vydání usnesení, a aby sražené částky
nevyplácel povinnému.
Sražené částky nový plátce mzdy vyplatí na účet soudního exekutora vedený u peněžního
ústavu Raiffeisenbank a.s. č. účtu 5007504730/5500 pod variabilním symbolem 513, bez
dalšího opatření, neboť doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených
exekucí dne 2. 5. 2013 a exekuční příkaz, jímž bylo rozhodnuto o provedení exekuce
srážkou ze mzdy povinného, nabyl právní moci dne 29. 10. 2013.
Srážky se provádějí z čisté mzdy (§ 277 o.s.ř.). Povinnému nesmí být sražena nezabavitelná
částka, jejíž výpočet stanoví zvláštní právní předpis (§ 278 o.s.ř.). Z čisté mzdy, která zbývá po
odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi
a vyjádřenou v celých korunách (zbytku čisté mzdy), lze srazit k vydobytí pohledávky
oprávněného jen jednu třetinu; k vydobytí přednostních pohledávek (§ 279 odst. 2 o.s.ř.) se
srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a nestačí-li tato
třetina k její úhradě, i z první třetiny zbytku čisté mzdy (§ 279 odst. 1 o.s.ř.). Zvláštní předpis
stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení; tato částka se přičlení k první
třetině zbytku čisté mzdy (§ 279 odst. 3 o.s.ř.).
Soudní exekutor zakazuje novému plátci mzdy, aby ode dne, kdy mu bude doručeno toto usnesení
obsahující vyrozumění o exekučním příkazu, jímž bylo rozhodnuto o provedení exekuce srážkou
ze mzdy povinného, povinnému, vyplatil exekucí postiženou část mzdy. Povinný ztrácí dnem,
kdy je novému plátci doručeno usnesení obsahující vyrozumění o exekučním příkazu, jímž bylo
rozhodnuto o provedení exekuce srážkou ze mzdy povinného, právo na vyplacení té části mzdy,
která odpovídá stanovené výši srážek.
Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne
soudnímu exekutorovi, který rozhodl o provedení exekuce srážkou ze mzdy povinného. Do
jednoho týdne musí povinný soudnímu exekutorovi rovněž oznámit, že nastoupil do zaměstnání
u jiného plátce mzdy.
Plátce mzdy je povinen do jednoho týdne soudnímu exekutorovi oznámit, že u něho povinný
přestal pracovat nebo že od něho přestal pobírat mzdu nebo jiný příjem, a zaslat soudnímu
exekutorovi vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a vyplatil.
Poučení:

Proti tomuto usnesení ve výroku I. B) je možno podat odvolání do 15 dnů ode
dne jeho doručení. Proti ostatním výrokům tohoto usnesení není odvolání
přípustné. Toto usnesení je vykonatelné doručením.

Mladá Boleslav, dne 30. 8. 2019
Mgr. Aleš Bursa, v. r.
soudní exekutor
Ověřit autenticitu tohoto dokumentu a získat jeho elektronickou podobu je možné na webových stránkách
exekutorského úřadu www.exekutormb.cz v aplikaci Ověření dokumentů po zadání specifického identifikátoru:
kivfi-pkazx-aftaz-syjdy.
BUM19-3220/ 2
BUM19-3220

Za správnost vyhotovení: Marcela Davidová, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může
písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu v el. podobě, opatřeného el. podpisem na jím uvedenou el. adresu nebo
může v sídle exekutorského úřadu požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat.
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