
3.

Další informace k exekučnímu řízení

].. odk]ad a zastavení exekuce

Za podmínek stanovených zákonem lze podat u soudního exekutora
náwh na zastavení exekuce nebo její části'

Za podmínek stanovených zákonem lze podat i návrh na odklad exekuce.
Podmínky pro podání těchto náwhů a další podrobnosti jsou uvedeny na

internetoých stránkách MinÍsterstva spravedlnosti.

2. Postuo v exekuci prodejem moút}Ích věcí

Informace o vedení exekuce prodejem movit5ích věcí jsou uvedeny na
internetoých stránkách Ministerstva spravedlnosti. Především je třeba
zdůraznit, že oprávněný má právo b1it přítomen soupisu věcí.

Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat
návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Náwh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy
se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u soudního exekutora, kteý věc
pojal do soupisu.

o průběhu prohlídky bfiu a jiných místností ten, kdo ji provádí, pořídí
zvukově obrazový záznam.

V této exekuci musí povinný zaplatít minimálně částku uvedenou v řádku
12 tabulky č. 1.

tabu]ka č. 1
povinnost ke dni

(bez nák1adů exekučního řízení) v Kč
í jistina
2 úrok z prodlení. případně úrok, sm]u.,rrí pokuta, penále atd. do

dne lydání exekučniho přÍkazu včetně 03.11.2021
3 náklady předchozího řízení (soudní poplatek, prármí zastoupení

atd.)
4 vymáhaná peněžitá povinnost ke dni lydání exekučního příkazu

(bez nákladů exekučního ňzení) celkem (řádky 1 až 3)

pravděpodobné nák}ady exekuce a pravděpodobné náklady
oprávněného v exekučním řízení v Kč

5 náklady oprár.něného (právní zastoupení atd.)
6 d'aí z přidané hodnoty (z nákladů oprávněného)
7 odměna soudního exekutora
8 paušální částka náhrady hotolých qýdajů soudního exekutora
9 další náklady exekuce
1 daň z pňdané hodnoty (z nákladů exekuce)

Pokud vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedoá se o dokument doručovaný prostřednictvim
plovozovatele poštovních služrb' kteý je p|atný i bez těchto ná|ežitostí. Dle ust. 9 17b stavovského předpisu Exeklltořské koÍnory
Ceské republiky _ kancelářský řád, k písemné žádosri účastnr.l(a' kteÉmu byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el' poštou na e|. adresu uvedenou v žádosti písemnost lahotovená v e]. podobě a podepsaná podle g 16a nebo se předá účasmikovi v
síd]e úřadu na technickém nosiči dat.

Exekutorshý Úřad Praha 5, Evropská 663/132' 160 0o PÍaha 6
tel: 251 560 686, 255 702 060-3, e-podarelna: e-podatelna@exekuce,eu

č.ú' a Vs je uveden na výzvě k dobÍovolnému sp|nění povinnosti

31 677,19 Kč
25 24B,o2 Kč

1 274,00 Kč

58 199,21 Kč

484,00 Kč

8 730,00 KĎ
3 500,00 Kč

0Kč
2 568,30 Kč



pravděpodobné náklady celkem (řádky 5 až 10) 15 282,30 Kč

í celkem ke dni lydání exekučního pňkazu (řádky 4 + 11) v Kč 11 Áo1 É1
2 /3 48r,5l Kč

0
I
1

Vymáhaná povinnost (řádek 4 tabulky č' 1) se
doručení tohoto exekučního příkazu o úrok z prodlení,
pokutu, penále atd', a pfipadně ro\měž pravidelně
splatnou v budoucnu podle tabullry č. 2.

tabu]ka č. 2

zvyšuje každý den od
případně úrok, smluvní
o opětující se dávku

úrok z prodlení . zákonný denně zjistiny podle řádku 1 tabulky
ode dne následujícího po dni vydání qýzvy

jistina (opětující se dávka splatná v budoucnu) - splatnost do 15.
v měsíci

c. I

7 ,23 Kč
dne

Toto zv5íšení můŽe ovlivnit i \rýši odměny soudního exekutora (řádek 7
tabulky č. 1)*., která se vypočítává z v5íše soudním exekutorem \Ymoženého
plnění nezahrnujícího náklady exekuce a náklady oprávněného.

Povinný může vymáhanou peněžitou povinnost v aktuáIní qýši uhradit
1. bankovním převodem či vkladem na účet č.28481'223710300, variabilní
symbol 576816,
2. v hotovosti v úředních hodinách na pokladně soudního exekutora Pondělí,
úteý, středa od 10:00 hod. do 1].:30 hod. a od 12:30 hod. do ].6:00 hod.,
3. poštovní poukázkou typu A na účet č. 284812237|0300, variabilní symbol
576816.

Pň platbě bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí bfi vždy
uveden variabilní q.rnbol. Uhradili povinný tímto způsobem v5rmáhanou
peněžitou povinnost, exekuce bude za podmínek stanovených zákonem
skončena.

4. Úřední hodiny

Úřední hodiny soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D',
Exekutors\i úřad Praha 5:

PonděIí, útery, středa od 10:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do ].6:00
hod.

Pokladní hodiny:

Pokud vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních s|užeb, kteý je platný i bez těchto náležitostí. D]e ust. $ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
eeské republiky _ kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listirrný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el' adÍesu uvedfnou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle $ 16a nebo se předá účastníkovi v
síďe úřadu na technickém nosiči dat.

Exekutorský Úřad Praha 5' Evíopská 663,/132' ].60 00 Praha 6
tel: 251 560 686, 255 702 060-3, e-podatelna: e-podatelna@exekuce.eu

č'ú. a Vs je uveden na VrzVě k dobÍovolnému sp|nění povinnosti



Pondělí, úte4í, stŤeda od 10:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod' do 16:00
hod.

Hodiny pro telefonický kontakt:

Pondělí, úteý, středa od 10:00 hod' do 11:30 hod' a od ].2:30 hod. do 16:00
hod.

AktuáIní informace o úředních hodinách, pňp' pokladních hodinách nebo
hodinách pro telefonic\f kontakt doporučujeme ověřit na internetov5ich
stránkách soudního exekutora'

. .- Základ pro určení odměny soudního exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a
wpočítaná odměna na celé desetikorunv nahoru.

Pokud Vám byl tento dokrrment doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný pťostřednictvim
provozovatele poštovnich služeb, L.teý je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. s 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky _ kancelářský řád' k písemné žádosti účasmíka, kteÍemu byl tistinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el, poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost whotovená v e|. podobě a podepsaná podle ! 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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tel 251 560 686, 255 702 060-3, e-podatelna: e-podatelna@exekuce.eu
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