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U S N E S E N Í

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi, č.j. 6 EXE
3929/2012-14, ze dne 28.08.2012, vydaného na základě rozsudek č.j. 18 EC 46/2010-48, který vydal
Okresní soud v Mladé Boleslavi dne 09.02.2011 a který se stal pravomocným dne 16.02.2011 a
vykonatelným dne 20.02.2011, ve věci exekuce oprávněného: CREDIT MANAGEMENT SERVICES
a.s., Jankovcova 1518/2, 17000, Praha 7, IČ 28419901, zast. Mgr. Peter Olejár, advokát, Vinohrady
794/45, 63900, Brno, proti povinnému: FRANTIŠEK PŘIKRYL, Mgr., Masarykovo náměstí 90, 29421,
Bělá pod Bezdězem, r.č.661001/1848, zast. opatrovníkem Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo
náměstí 90, 29421, Bělá pod Bezdězem, IČ 00237434, pro pohledávku 976.00 Kč s příslušenstvím,
rozhodl v souladu s ustanovením Čl. IV bodu 18. až 24. zák. č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony,

t a k t o :

I. Exekuce vedená pod sp.zn.soudu 6 EXE 3929/2012-14, na základě vykonatelného rozhodnutí,
18 EC 46/2010-48 se zastavuje.

II. Oprávněnému se podle bodu 21. čl. IV zákona č. 286/2021 Sb. přiznává náhrada při zastavení
exekuce ve výši 293,00 Kč.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce.

Odůvodnění:

Dle usnesení, které vydal Okresní soud v Mladé Boleslavi, č.j. 6 EXE 3929/2012-14, ze dne 28.08.2012
na základě vykonatelného rozhodnutí - rozsudek č.j. 18 EC 46/2010-48, který vydal Okresní soud v
Mladé Boleslavi dne 09.02.2011 a který se stal pravomocným dne 16.02.2011 a vykonatelným dne
20.02.2011, byla nařízena exekuce na majetek povinného, kterou provádí JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.,
soudní exekutor, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6.

Dle Čl. IV bodu 18. zák. č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále také
„tohoto zákona“), v exekučních řízeních vedených podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád), ve kterých usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci nebo ve
kterých nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 3 písm. a) a b) ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona před více než 3 lety přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž předmětem byla ke
dni nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo dni, ke kterému nastaly skutečnosti podle § 52
odst. 3 písm. a) a b) ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pohledávka oprávněného
nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a ve kterých v posledních třech letech přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo nic vymoženo, exekutor do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vyzve oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce ve výši stanovené prováděcím
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právním předpisem, kterou oprávněný složí ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Nesloží-li oprávněný
ve stanovené lhůtě zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Pro účely ustanovení bodů 18
až 24 se na řízení spojená ke společnému řízení hledí, jako by ke spojení řízení ke společnému řízení
nedošlo. Vzhledem k tomu, že oprávněný na výzvu exekutora ve stanovené lhůtě zálohu na náklady
exekuce nesložil, nezbylo exekutorovi, než exekuci v dotčeném rozsahu zastavit.

Dle Čl. IV. bodu 22. zák. č. 286/2021 Sb. náleží exekutorovi za úkony spojené se zastavením exekuce
podle bodů 18 až 21 paušální náhrada nákladů ve výši 30 % paušálních hotových výdajů podle § 13 odst.
1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., hrazená státem. Je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu
k náhradě nákladů podle věty první částka odpovídající této dani, kterou je exekutor povinen odvést
podle zvláštního právního předpisu. Tuto náhradu vyplatí exekutorovi stát prostřednictvím exekučního
soudu. O přiznání náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce. Dle Čl. IV bodu 23. zák.
č. 286/2021 Sb. zastaví-li exekutor více exekucí proti témuž povinnému, náleží mu náhrada podle bodu
22. nejvýše za 5 exekucí. Jak uvedeno shora, pro účely ustanovení bodů 18 až 24 se na řízení spojená
ke společnému řízení hledí, jako by ke spojení řízení ke společnému řízení nedošlo, tedy exekutor
si přiznal náhradu dle počtu spojených řízení, za každé pak 1 270,50 Kč (vč. DPH), maximálně
pak do počtu 5 exekucí. Exekutor zároveň označil soud, jehož prostřednictvím bude přiznaná náhrada
proplacena.

Dle Čl. IV bodu 21. zák. č. 286/2021 Sb. náleží oprávněnému za exekuci zastavenou podle bodu 18 a 20
náhrada ve výši 30 % vymáhaných pohledávek bez příslušenství. Bylo-li na jistinu pohledávek v řízení
před zastavením exekuce něčeho vymoženo, pak se náhrada snižuje o výši uhrazené částky. O přiznání
náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce. Tato náhrada je poskytována formou slevy
na dani z příjmů. Soudní exekutor tak přiznal oprávněnému náhradu při zastavení exekuce ve výši 293,00
Kč, když v exekuci byly tímto usnesením zastaveny vymáhané pohledávky v celkové výši 976,00 Kč
bez příslušenství a na tyto pohledávky bylo v průběhu exekuce vymoženo 0,00 Kč.

Dle Čl. IV bodu 21. poslední věty zák. č. 286/2021 Sb. při zastavení exekuce podle bodu 18 a 20 nemá
žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení.

O náhradě vzniklých a dříve vymožených nákladů exekuce a nákladů oprávněného soudní exekutor
nerozhodoval v tomto usnesení, neboť o nich již bylo pravomocně rozhodnuto v příkazu k úhradě nákladů
exekuce dle § 87 odst. 2 a § 88 EŘ nebo tyto náklady nebyly vymoženy.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k odvolacímu
soudu, kterým je Krajský soud v Praze, a to prostřednictvím podepsaného soudního
exekutora.

V Praze dne 4.6.2022

otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.

soudní exekutor
Za správnost: Hana Častulíková
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