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 72/15-114
zn. oprávněného: KD2-00052/6978
PŘÍKAZ K ÚHRADĚ NÁKLADŮ EXEKUCE
UHRAZENO, NEPLAŤTE!
Povinný:

Jan Pospíšil, bytem nám. 28. října 1438/6, 358 01 Kraslice,
nar. 27.08.1987
12.221,- Kč
484,- Kč
12.705,- Kč

Náklady exekuce:
Náklady oprávněného:
Celkem náklady exekuce
a náklady oprávněného:
Vymáhaná povinnost:
43.986,02 Kč
ke dni vydání příkazu k úhradě
nákladů exekuce bez nákladů
exekuce
a
nákladů
oprávněného
Oprávněný:
InvestCapital Ltd, se sídlem Triq Sant´ Andrija, The HUB
1, 1612 San Gwann, IČ: C62911
zastoupený:
Mgr. Tomáš Rašovský, advokát se sídlem Kotlářská 989/51,
602 00 Brno - Trnitá
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Sokolově dne 18.02.2015 pod č. j. 27
EXE 794/2015-12
Exekuční titul: rozsudek vydal: Okresní soud v Sokolově ze dne 28.05.2014 č. j. 16 C
321/2013-23
I. Soudní exekutor Mgr. Bohumil Brychta ukládá povinnému povinnost uhradit náklady
exekuce, které určil takto:
odměna soudního exekutora
6.600,- Kč
náhrada paušálně určených hotových výdajů
3.500,- Kč
daň z přidané hodnoty
2.121,- Kč
celkem
12.221,- Kč
II. Soudní exekutor ukládá povinnému povinnost uhradit náklady oprávněného, které určil
takto:
náhrada nákladů nezastoupeného účastníka
0,- Kč
náhrada nákladů oprávněného za právní 484,- Kč
zastoupení včetně DPH
náhrada ostatních nákladů oprávněného
0,- Kč
celkem
484,- Kč
III. Výše zaplacené zálohy na náklady exekuce od oprávněného činí 0,- Kč.

Odůvodnění:
1. Odměna soudního exekutora podle § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb. činí 15
% z částky 44.000,- Kč, tedy 6.600,- Kč,
celkem 6.600,- Kč.
Základ pro určení odměny soudního exekutora je podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb.
1
2
3
4

Jistina
úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokuta, penále atd.
náklady předchozího řízení (soudní poplatek, právní zastoupení včetně DPH, atd.)
celkem (zaokrouhleno na stovky nahoru)

19.213,24 Kč
16.448,92 Kč
8.323,86 Kč
44.000,- Kč

2. Náhrada paušálně určených hotových výdajů podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb.
činí 3.500,- Kč.
3. Daň z přidané hodnoty podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. činí 21 %
z částky 10.100,- Kč, celkem 2.121,- Kč. Základ pro výpočet daně z přidané hodnoty je součet
odměny soudního exekutora a nákladů exekutora.
Náklady exekuce činí celkem 12.221,- Kč.
4. Náklady oprávněného se skládají z náhrady odměny a náhrady hotových výdajů á 100,- Kč
za 2 úkony právní služby podle § 14b vyhlášky č. 177/1996 Sb. při tarifní hodnotě věci
19.213,24 Kč, tedy 2 x 2 x 100,- Kč, celkem 400,- Kč.
Náklady oprávněného (včetně DPH 21 %, pokud je oprávněný, respektive jeho
zástupce, plátcem této daně) činí celkem 484,- Kč.
Náklady exekuce a náklady oprávněného činí celkem 12.705,- Kč.
V tomto exekučním řízení došlo k vymožení celé povinnosti, povinný tedy nehradí
nic.
Poučení:
Účastník řízení může podat u soudního exekutora proti tomuto příkazu k úhradě
nákladů exekuce námitky do 8 dnů od doručení. Pokud soudní exekutor v plném rozsahu
námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o
námitkách rozhodne do 15 dnů. Proti rozhodnutí soudu o námitkách není přípustný opravný
prostředek.
Příkaz k úhradě nákladů se doručuje oprávněnému, povinnému.
V Týništi nad Orlicí dne 29.04.2022
Mgr. Bohumil Brychta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou
Za správnost vyhotovení Mgr. Jiří Janeček

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 nákladům exekuce a nákladům oprávněného
1. Náklady exekuce a náklady oprávněného
Informace o výpočtu nákladů exekuce a nákladů oprávněného jsou uvedeny na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
2. 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.

