Vyvěšeno dne: 13.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

č. j. 194 EX 2697/19-93
spojeno s 194 EX 1220/20,
zn. oprávněného: KIFRI/1/2518, KICREP/2/1071

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta, Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou, se sídlem
Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, pověřený provedením exekuce Okresním soudem v Jeseníku pod
č. j. 15 EXE 1104/2019-13 dne 30.12.2019, pod č. j. 15 EXE 831/2020-12 dne 18.08.2020, podle
vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Jeseníku, č.j. EPR 199671/2019-5 ze
dne 31.10.2019, a vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Jeseníku č.j. EPR
108818/2020-5 ze dne 16.06.2020, přičemž tato řízení jsou ze zákona spojena, ve věci
oprávněného:

prot
povinnému:

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., se sídlem Československé armády 954/7, 500
03 Hradec Králové, IČ: 24785199
zast. JUDr. Jiří Šmída, advokát se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové
Štěpán Benčík, Jánského č.p. 341, 790 81 Česká Ves, nar. 02.09.1993

k vymožení povinnost povinného zaplatt oprávněnému pohledávku ve výši 12.391,- Kč s příslušenstvím a
povinnost povinného uhradit náklady exekuce r o z h o d l
takto:
Soudní exekutor nového plátce mzdy včetně odměny za vedlejší činnost povinného Ascari s.r.o., se sídlem
Kodaňská 558/25, 101 00 Praha, IČ: 28404378
I.
vyrozumívá o tom, že exekučním příkazem č.j. 194 EX 2697/19-20 ze dne 29.01.2020 byla nařízena
exekuce srážkami ze mzdy včetně odměny za vedlejší činnost povinného k uspokojení n e p ř e d n o s t n í
pohledávky oprávněného ve výši 12.391,- Kč, úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 7.000,- Kč ode dne
07.09.2018 do zaplacení, úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 2.600,- Kč ode dne 12.06.2019 do
zaplacení, úroky ve výši 3.343,59 Kč, úroky z prodlení ve výši 613,83 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši
2.857,- Kč a povinnost povinného zaplatt náklady exekuce
a)
na vymáhanou pohledávku s příslušenstvím bylo celkem vymoženo 0,-Kč
b)
srážky mají být nadále prováděny k uspokojení vymáhané pohledávky (zbytku vymáhané
pohledávky), a to pro pohledávku ve výši 31.041,63 Kč (vypočteno ke dni 26.04.2022)
c)
pořadí vymáhané pohledávky (zbytku vymáhané pohledávky) se řídí dnem 29.01.2020
(doručení 1. plátci mzdy EP).
II.
vyzývá, aby ode dne, kdy mu bude doručeno toto usnesení, pokračoval ve srážkách z příjmu
povinného k uspokojení pohledávky oprávněného, vyčíslené pod bodem I. b) tohoto usnesení, a aby
sražené částky nevyplácel povinnému. Sražené částky vyplatí soudnímu exekutorovi bez dalšího opatření,
neboť exekuční příkaz o nařízení exekuce srážkami ze mzdy nabyl právní moci dne 14.03.2020.
Srážky se provádějí z čistého příjmu (§ 277 o.s.ř.). Povinnému nesmí být sražena základní částka, jejíž
výpočet stanoví zvláštní právní předpis (§ 278 o.s.ř.)
Z čistého příjmu, který zbývá po odečtení základní nepostžitelné částky a který se zaokrouhlí směrem dolů
na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného
jednu třetnu. Zvláštní právní předpis stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čistého příjmu bez omezení,
tato částka se přičlení k první třetně zbytku čistého příjmu (§ 279 odst. 3 o.s.ř.)

Soudní exekutor zakazuje novému plátci příjmu povinného, aby ode dne, kdy mu bude doručeno usnesení
obsahující vyrozumění o nařízení exekuce, povinnému vyplatl exekucí postženou část příjmu. Povinný
ztrácí dnem, kdy je novému plátci příjmu doručeno usnesení obsahující vyrozumění o exekuci, právo na
vyplacení té část mzdy, která odpovídá stanovené výši srážek.
Ze sražených částek nový plátce příjmu povinného včetně odměny za vedlejší činnost vyplatí pohledávku na
účet soudního exekutora č. 300935780/0300 vedený ČSOB, a.s., s variabilním symbolem 269719.
Plátce příjmu povinného je povinen do jednoho týdne soudnímu exekutorovi oznámit, že u něho povinný
přestal pobírat příjem, zaslat soudnímu exekutorovi vyúčtování srážek, které z příjmu povinného provedl a
vyplatl, a oznámit soudnímu exekutorovi, pro které pohledávky byla nařízena exekuce srážkami z příjmu
povinného, a jaké pořadí mají tyto pohledávky.
Poučení:

Prot výrokům I. a) a b) tohoto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15-t dnů ode dne
doručení jeho písemného vyhotovení, a to prostřednictvím podepsaného soudního
exekutora k odvolacímu soudu, kterým je Krajský soud v Ostravě, písemně, dvojmo. Prot
ostatním výrokům tohoto usnesení není odvolání přípustné. Usnesení je vykonatelné
doručením.

V Týništ nad Orlicí 26.04.2022
Mgr. Bohumil Brychta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou
Za správnost vyhotovení Nikola Labuťová
pověřen(a) soudním exekutorem
Mgr. Bohumilem Brychtou
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, byl vyhotoven v součinnosti s provozovatelem poštovních
služeb (hybridní pošta) a je platný i bez těchto náležitostí. Jako účastník řízení si můžete zažádat o dodání jeho originálu e-mailem
nebo datovou schránkou, popřípadě ho převzít též v elektronické podobě osobně v sídle úřadu.
Doručuje se:
JUDr. Jiří Šmída, advokát, Eliščino nábřeží 280/23, Hradec Králové (práv. zást. oprávněného)
Štěpán Benčík, Jánského č.p. 341, Česká Ves (povinný)
Ascari s.r.o., Kodaňská 558/25, Praha (plátce příjmu povinného)

