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Věc : Započtení pohledávky 

 

 

Usnesením Vrchního soudu v Praze č.j. 3 Co 14/2020-1211 ze dne 17.09.2020 bylo změněno Usnesení 

Krajského soudu v Praze č.j. 36C 85/2011-938 ze dne 15.11.2019 tak, že každý ze žalobců je povinen 

zaplatit Vám, jako žalovanému, částku 11.313,50 Kč. Můj klient, pan Martin Michal, je Vám tedy povinen 

uhradit do tří dnů od právní moci rozsudku částku 11.313,50 Kč. Usnesení bylo doručeno prostřednictvím 

mé datové schránky dne 07.10.2020. 

 

Svého klienta, pana Martina Michala, zastupuji na základě plné moci všeobecné, jak je její ověřená kopie 

založena ve spise Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 6C 101/2016, přičemž tato mne opravňuje ke všem 

právním jednáním, k nimž je oprávněn můj klient, tedy včetně započtení pohledávky. Kopii této plné moci 

připojuji.   

 

Proti tomu má můj klient vůči Vám pohledávku v celkové výši 322.175,77 Kč, sestávající se z jednotlivých 

částek ve výši :  
- 250.000,- Kč jako finanční satisfakce dle výroku XIX. rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 

101/2016-396 ze dne 10.08.2018 s právní mocí dne 27.11.2018 a vykonatelností 03.12.2018 

- 35.691,78 Kč jako zákonný úrok z prodlení z dlužné částky 250.000,- Kč počínaje vykonatelností 

citovaného výroku rozsudku dne 03.12.2018 do data prohlášení insolvence dne 03.07.2020 

- 18.608,- Kč jako náklady nalézacího řízení dle rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 101/2016-

396 ze dne 10.08.2018 výrok XXXVI. ve znění rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co 103/2019, 

104/2019-558 ze dne 22.01.2020 s právní mocí dne 20.03.2020. Odůvodnění výše je přesně uvedeno v 

odstavci 126 rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 101/2016-396 

- 520,- Kč jako zákonný úrok z prodlení z dlužné částky 18.608,- Kčod data vykonatelnosti citovaného 

rozsudku a výroku 24.03.2020 do zjištění insolvence 03.07.2020  

- 11.250 Kč jako náklady exekučního řízení vedeného u Exekutorského úřadu Praha - západ pod sp. zn. 

191EX 2503/19 

- 5.940,- jako náklady odvolacího řízení dle rozsudku Krajského soudu v Praze výrok V. č.j. 21Co 

103/2019,104/2019-558 z 22.01.2020 s právní mocí 20.03.2020 

- 165,99 Kč jako zákonný úrok z prodlení z dlužné částky 5.940,- Kč ode dne vykonatelnosti citovaného 

rozsudku a výroku 24.03.2020 do zjištění insolvence 03.07.2020 

 

Ve smyslu ust. § 1982 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v platném znění, tímto v právním 

zastoupení svého klienta, pana Martina Michala, započítávám na Vaši pohledávku ve výši 11.313,50 Kč 

pohledávku svého klienta ve výši 11.313,50 Kč, sestávající se z části nákladů  nalézacího řízení v původní 
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výši 18.608,- Kč dle rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j. 6C 101/2016-396 ze dne 10.08.2018 výrok 

XXXVI. ve znění rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 21 Co 103/2019, 104/2019-558 ze dne 22.01.2020 

s právní mocí dne 20.03.2020.  

 

 

V Chýni dne 07.10.2020 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Jana Gavlasová 

                                                                                                                                   advokát v plné moci  
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