Vyvěšeno dne: 13.05.2022

Svěšeno dne: 23.05.2022

Soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta
Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou
adresa: Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, Česká republika
tel.: 702 807 000
datová schránka: arekta3
e-mail: info@exekuce.hk
internetové stránky: www.exekuce.hk
č. j. 194 EX 69/14-300
spojeno s 194 EX 1134/15,
EXEKUČNÍ PŘÍKAZ
K PROVEDENÍ EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY A JINÝCH PŘÍJMŮ
Povinný:
Vymáhaná peněžitá
povinnost:
(pohledávka navýšená o
pravděpodobné náklady
exekuce a
pravděpodobné náklady
oprávněného ke dni
vydání exekučního
příkazu)
Oprávněný:
zastoupený:

Rostislav Macháček, Prostějovská 1079/8, 500 06 Hradec
Králové, nar. 30.10.1961, r.č. 611030/0141
659.290,34 Kč

Martin Táborský, bytem Jungmannova 1391, Hradec Králové,
PSČ: 500 02, dat. nar.: 11.01.1974, práv. zast. advokátem JUDr.
Jan Malý, advokát, se sídlem Sokolovská 5/49, Praha-Karlín, PSČ:
186 00, IČ: 66257743

Plátce mzdy včetně
Hradecká pekárna, s.r.o., Bieblova 849/10, Hradec Králové, 500 03,
odměny za vedlejší
IČ: 62028413
činnost:
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Hradci Králové dne 03.11.2014 pod č. j.
27 EXE 4242/2014-12, dne 30.10.2015 pod č. j. 31 EXE 3374/2015-13, přičemž řízení, k
jejichž vedení byl exekutor takto pověřen, jsou ze zákona spojena.
Exekuční titul: rozsudek vydal: Okresní soud v Hradci Králové ze dne 30.04.2014 č. j. 14 C
286/2013-22
rozsudek vydal: Krajský soud v Hradci Králové ze dne 13.03.2015 č. j. 7 T 8/2014-2063,
přičemž řízení jsou ze zákona spojena.
Částka odpovídá řádku 12 tabulky č. 1.
I. Soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta rozhodl o provedení exekuce srážkami ze mzdy včetně
odměny za vedlejší činnost, na kterou má povinný nárok vůči Hradecká pekárna, s.r.o.
k vymožení nepřednostní pohledávky oprávněného.
II. Plátci mzdy včetně odměny za vedlejší činnost se přikazuje, aby po tom, kdy mu bude doručen
exekuční příkaz, prováděl ze mzdy včetně odměny za vedlejší činnost povinného Rostislav
Macháček stanovené srážky do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství včetně nákladů
oprávněného a nákladů exekuce a nevyplácel sražené částky povinnému.

III. Plátci mzdy včetně odměny za vedlejší činnost se přikazuje, aby po doručení vyrozumění
o tom, že do rejstříku zahájených exekucí byla zapsána doložka provedení exekuce a tento
exekuční příkaz nabyl právní moci, vyplácel soudnímu exekutorovi částky sražené ze mzdy včetně
odměny za vedlejší činnost povinného na účet soudního exekutora č. 300935780/0300,
variabilní symbol 6914.
IV. Povinný ztrácí dnem, kdy je plátci mzdy doručen exekuční příkaz, právo na vyplacení té části
mzdy včetně odměny za vedlejší činnost, která odpovídá stanovené výši srážek.
V. Plátce mzdy, nejde-li o osobu nebo orgán veřejné moci, vůči kterým má povinný nárok na
dávky státní sociální podpory nebo pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, nebo
na příjmy podle § 299 odst. 1 písm. b) až d) a f) až l) občanského soudního řádu, má vůči
povinnému nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní
měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Plátce mzdy poté, co byl vyrozuměn o tom, že
do rejstříku zahájených exekucí byla zapsána doložka provedení exekuce a tento exekuční příkaz
nabyl právní moci, může odečíst paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek, které
mají být vyplaceny nebo zaslány na účet soudního exekutora. Nový plátce mzdy poté, co mu bylo
doručeno rozhodnutí podle § 294 odst. 3 občanského soudního řádu, odečítá paušálně
stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek před jejich vyplacením nebo zasláním. Provádí-li
plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu
náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena ze sražené
částky podle § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 občanského soudního řádu před jejím
vyplacením nebo zasláním, zaniká. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se
uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny.
Poučení:
Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek.
Soudní exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke
splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce
a nákladů oprávněného. Pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného
jsou zahrnuty do výše uvedené vymáhané peněžité povinnosti. Jejich vyčíslení je uvedeno
v tabulce č. 1 v dalších informacích k exekučnímu řízení, ř. 11.
Je-li exekuce vedena k vymožení peněžité povinnosti ze závazku povinného vzniklého v
době, kdy byl nezletilým, který nenabyl plné svéprávnosti, lze exekucí postihnout pouze majetek,
který povinný nabyl před nabytím plné svéprávnosti, a majetek, který nabyl právním jednáním
vztahujícím se výlučně k majetku nabytému před nabytím plné svéprávnosti; to neplatí pro
peněžité pohledávky vzniklé při samostatném provozování obchodního závodu nebo jiné
obdobné výdělečné činnosti podle zvláštního právního předpisu. Je-li exekucí postižen majetek v
rozporu s větou předchozí, může se povinný domáhat v této části zastavení exekuce.
Exekuční příkaz se doručuje oprávněnému, povinnému a plátci mzdy.
V Týništi nad Orlicí dne 27.04.2022
Mgr. Bohumil Brychta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou
Za správnost vyhotovení Nikola Labuťová
pověřen(a) soudním exekutorem

Mgr. Bohumilem Brychtou
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto
náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu
s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude
vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního
exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou.
Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Další informace k exekučnímu řízení
1. Odklad a zastavení exekuce
Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora návrh na zastavení
exekuce nebo její části.
Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce.
Podmínky pro podání těchto návrhů a další podrobnosti jsou uvedeny na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti.
2. Postup v exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů
Informace o vedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů včetně informací
o výpočtu a provádění srážek ze mzdy jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva
spravedlnosti. Především je třeba zdůraznit tyto skutečnosti:
Jestliže plátce mzdy neprovede ze mzdy povinného srážky řádně a včas, provede-li
je v menším než stanoveném rozsahu nebo nevyplatí-li srážky soudnímu exekutorovi bez odkladu
po tom, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o tom, že do rejstříku zahájených exekucí byla
zapsána doložka provedení exekuce a tento exekuční příkaz nabyl právní moci, nebo kdy dospěly
další měsíční částky mzdy, může oprávněný uplatnit proti plátci mzdy u soudu právo na vyplacení
částek, které měly být ze mzdy povinného sraženy.
Plátce mzdy musí oznámit soudnímu exekutorovi do jednoho týdne, že u něj přestal
povinný pracovat. Zároveň zašle soudnímu exekutorovi vyúčtování srážek, které ze mzdy
povinného provedl a vyplatil soudnímu exekutorovi, a oznámí soudnímu exekutorovi, pro které
pohledávky je vedena exekuce srážkami ze mzdy a jaké pořadí mají tyto pohledávky. Nesplní-li
plátce mzdy tuto povinnost, může se oprávněný domáhat, aby mu vyplatil částky, na které by měl
právo, kdyby byl plátce mzdy uvedenou povinnost splnil.
Za nesplnění povinností uvedených v zákoně může soudní exekutor uložit plátci mzdy
pořádkovou pokutu.
3. Vyčíslení vymáhané peněžité povinnosti
V této exekuci musí povinný zaplatit minimálně částku uvedenou v řádku 12 tabulky č. 1.
tabulka č. 1
vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání
exekučního příkazu (bez nákladů exekučního řízení) v
Kč
1 jistina
2 úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokuta,
penále atd. do dne vydání exekučního příkazu včetně
(27.04.2022)
3 náklady předchozího řízení (soudní poplatek, právní
zastoupení atd.)
4 vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání výzvy
(bez nákladů exekučního řízení) celkem (řádky 1 až 3)
pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné
náklady oprávněného v exekučním řízení v Kč
5 náklady oprávněného (právní zastoupení atd.)

406.321,80 Kč
96.797,54 Kč
23.736,50 Kč
526.855,84 Kč

36.808,20 Kč

6 daň z přidané hodnoty (z nákladů oprávněného)
7 odměna soudního exekutora
8 paušální částka náhrady hotových výdajů soudního
exekutora
9 další náklady exekuce
10 daň z přidané hodnoty (z nákladů exekuce)
11 pravděpodobné náklady celkem (řádky 5 až 10)
12 celkem ke dni vydání exekučního příkazu (řádky 4 +
11) v Kč

79.030,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
16.596,30 Kč
132.434,50 Kč
659.290,34 Kč

Vymáhaná povinnost (řádek 4 tabulky č. 1) se zvyšuje každý den od doručení tohoto
exekučního příkazu o úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokutu, penále atd., a případně
rovněž pravidelně o opětující se dávku splatnou v budoucnu podle tabulky č. 2.
tabulka č. 2
1 úroky z prodlení, 0.01 % denně z jistiny podle řádku 1 tabulky č. 1 ode
dne následujícího po dni vydání exekučního příkazu

20,56 Kč

Toto zvýšení může ovlivnit i výši odměny soudního exekutora (řádek 7 tabulky č. 1), která
se vypočítává z výše soudním exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce
a náklady oprávněného.
Povinný může vymáhanou peněžitou povinnost v aktuální výši uhradit
1. bankovním převodem či vkladem na účet č. 300935780/0300, variabilní symbol 6914,
2. v hotovosti v úředních hodinách na pokladně soudního exekutora Mgr. Bohumila Brychty,
3. poštovní poukázkou typu A na účet č. 300935780/0300, variabilní symbol 6914.
Při platbě bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí být vždy uveden
variabilní symbol. Uhradí-li povinný tímto způsobem vymáhanou peněžitou povinnost, exekuce
bude za podmínek stanovených zákonem skončena.
4. Úřední hodiny
Úřední hodiny soudního exekutora Mgr. Bohumila Brychty, exekutorského úřadu Rychnov nad
Kněžnou: pondělí 13.00 - 15.00 a úterý 9.00 - 12.00
Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro
telefonický kontakt doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora.
-----------------------------------------------------Základ pro určení odměny soudního exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a
vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.

