
Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisotr

tel: +420 483 704 320, + 420 606 645 115
e-mail: podatelna@exuradj ablo 17ec,az

bankovní spojení: I(omerční banka a.s,

datová schránka: 5vct4s8
intenretové stránky: www.exuradjablonec.cz
číslo účtu: 43-7 486160267 l0r00
variabilní synibol: 26018

č. i. 151 EX 260/18-14

pŘíxaz x úrmaoĚ xÁxr,llů nxnxucl,:

Ceský svaz včelařů, z.s,, IČ 00443239, se sídlem l(řemencova
l7]18,110 00 Praha

Náklady exekuce : l4. 13 B,90 I(č

23]25,60 KčNáklady oprávněného:

Celkem náklady 37.864,50 Kč
exekuce a náklady
oprávnčnóho:
Vymáhaná povinnost: nl.1Za.96 Kč
ke dni vydárrí příkazu
k úhradě nákladů exekuce
bez nákladů exekuce a

1l Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s., IČ
04537335, se sídlem 17. listopadu č.p. 1335, 293 01 Mladá
Boleslav
práv. zast. JUDr. Miloslav Borovec, advokát, se sídlem AK

práv. zasí. JUDr. Miroslav Borovec, advokát, se sídlerrr AK

3/ Jitk ova, nar.

L
práv. zasl Borovec, advokát, se sídlem AI(

rrákladů op4rvněného

Oprávněný:
zastoupcný:

JUDr. Miroslav

Dglánépodepsa]: Mor, Jan Mynarčik

Dalum:201!_01 03 15]33 36



4l Ing. Radko Radoš, nar.
leslav

práv. zast. JUDr. Miroslav I}orovec, advokát, se sídlern AK

1

Povčřcnísoudního cxckutora vydal: Obvodrrí soud pro Praňtrl clnc 1].12.2Ol8 pod č. j.49
EXE 2386120l8-19

ExckuČní tirul. rúiráek vydal: Okrcsní soud v Mtadé Bolcslavi zc cInc 01,08.20l8 č. j. ll
C 34 20l8-160

I. Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík ukládá povinnému povinnost rrhradit náklady exekuce,
které určil takto:

odměna soudního exekutora

rráhrada patršálně určených hotových výdajů

9.060,- Kč

2.625,- Kč

daň z přidané hodnoty 2.453,90 Kč

celkem 14.138,90 Kč

II. Soudní exekutor ukládá povirrnému povinnost ulrradit náklacly oprávrrěnóho, které určil
takto:

Iráhrada nákladů nezastoupeneho úeistnika 0.- Kč

náIrrada nákladů oprávněnélro za právní 23.725,60Kč
zastoupení vČetně DPH
náhrada ostatních nákladů oprávněnélro 0,_ Kč

celkem 23.725,60 Kč

III. Výše zaplacené záIohy na náklady exekuce od oprávněného činí 0,- Kč,

odůvodnění:

1. Odrněna soudního exekutora podle § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 33012001 Sb., o odrněně a rrálrradách souclnílro exekutora, o odrněně a
nálrradě lrotových výdajťr správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody
zpŮsobené exekutorem (dále jen jako ,,vyhláška), činí 15 nÁ zčástky 120.800,- Kč, tedy
l8.120,- Kč (v případě, že takto vypočtená částka je nižší než minimální odměna soudnílro
exekutora podle § 6 odst, 3 vyhlášky, odměna soudrrího exekutora odpovídá minimální
odměně; vypočítarrá oclměna se v souladu s § 27 vylrlášky zaokroulrluje na celé desetikoruny
nahonr).

Vzlrledem k tomu, že povinrrý ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění



vymáhané povinnosti ulrradil vynráharrý nárok, zálo1ru na srrížetró náklady exekuce a náklady
oprávněného, odtněna soudního exekutora byla snížena v souladu s ustanovením § 11 oclst. 1

vyhlášky. Odrněna soudního exekutora činí celkem 9.060,- Kč. Zák|ad pro určení oclměny
soudniho exckutoraje podle § 5 vyhlášky:

/ jistina

2 írrok z prodlcrrí, případriě úrol<, strrluvtlí pÓI.utu, perlále atd 0,- Kč

l20,728,96 Kč_,

4 celkenr (zaokroulrlerlo na stóvt<y naióiuj

rláklacly piedchozího i'iiciii rioL,drri poplatel<. pt,ávIlí zrstotrlrctti rčetItč Dl'll. atd.,)

120.800._ Kč

0,--('

2, Yzhledem k totnu, že pol,inný ve lhťrtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění
vymálrarré povintrosti ulrradil vymáhaný nárok, zálohrr na snížerté nákla<iy exekuce a rráklady
oprávněnél-ro, náhrada paušálně určených hotovýclr výda.jťr byla snížena v souladu
S ustanovením § 13 odst, 3 vyhlášky. Náhrada paušálně určenýclr lrotových ýdajů podle § l3
vyhlášky čini 2.625,- Išč.

3. Daň z přidanó hodnoty podle zákona č. 23512004 Sb,, o dani z přidarré hodtroty, číni 2l
zČástky l1.685,- Kč, celkem 2.453,90 Kč. Základ pro výpočet daně zpřidané hodnoty
součet odměny soudního exekutora a nákladů exekutora.

Náklady exekuce čirri celker-n 14,138,90 Kč.

4. Náklady oprávněnélro se skládají z náhrady nákladů za právní zastoupení zástupcern podlc
§ 137 odst. 2zákonač.99l1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen jako,,o.s.ř."), které
byly r"rrČeny v souladu s vylrláškou Ministerstva spravedlnosti číslo 177l1996 Sb., o odměnáclr
ac]vokátu a náhradách advokátu za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění
platnérrr a účirrrrérrr ke drri zahájení tohoto exekučrrílro řízerli (dále jerr jako,,advokátní tarif'),
a § l37 odst. 3 o.s.ř. ve spojcní se zákonem číslo 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty (e-li
právní zástupce oprávněného plátcem daně z přidané hodnoty).

Advokát vpředmětném Ťizeni zastupuje 4 osobu (§ 12 odst. 4 advokátního tari|u),
Tarifní lrodnota v souladu s § 7 až 9 advokátního tarifu čtni 120.728,96 Kč. Oclrrrěna za ťtkon
právní sluŽby byla urČena v souladu s § 1,2 a 6 advokátnílro tarifu. Náhrada hotovýclr výdajů
za Úkon právní služby byla určena v souladu s § 13 odst. 3 aclvokátního tarifu, Pro úkony
právní sluŽby učiněné po 01 .07.2014 se dále použrje ustanovení § 14b advokátnílro tarifu.
Ukony právní služby, které byly advokátem v př"edrnětném ř,ízení provedeny, jsou:

' příprava a převzetí právrrílro zastoupení (úkon podle § 11 odst. 2 advokátrrílro tariťu;
odměna za ťtkon 9.504,- I(č; náhrada hotovýclr výdajťr za itkon 300,- Kč);

sepis exekuČnÍlro návrhu (úkon podle § 11 odst. 2 advokátrrílro tarifu; oclměna za úkon
9.504,- I(č; nálrrada hotových výdajů za úkon 300,, Kč);

Náhrada nákladů za právní zastoupení v souladu s výšc uvedcným činí cclkem
19.608,- Kč.

Právní záslupce oprávněného je plátcem daně z přidanó lrodnoty, což v souladu
s ustanovením § l37 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 14a advokátního tarifu, doložil osvědčením o

o/
,/o

jc



registraci plátce daně z přirlané lrodnoty vydarrýrrr příslušrrým správcem clar'ě; toto osvěclčerrí
je zaloŽeno v cxekučním spise soudnílro exekutora, I( nákladůrn za právní zastoupení ve výši
19.608,- Kč se ploto připočítává 2l% DPII z této částky.

Náklady oprávrrěného činí celkem 23J25,60 I(č.

Náklady exekuce a náklady oprávrrěnóho činí celkem 37,864,50 Kč, Povinný může
náklady exekuce a náklady oprávněného uhradit
1. bankovním převodem či vkladem na účet č. 43-7486160267lOl0O, variabilní symbol
260 1 8,
2. v hotovosti v úředních lrodinách rra pokladně soudnílro exekutora Mgr. Jana Mlynarčíka,
3, poŠtovní potrkázkou typu A na účet č,43-7486160267l0I00, variabilní symbol 26018,

Pr"i platbě bankovním převodem nebo poštovní poukázkou musí být vždy uved,en
variabilní symbo1.

l'oučení:

ÚČastník ÍÍzeni rnŮže podat u souclního exekutora proti tomuto příkazu k úlrradě
nákladŮ exekuce rrárnitky do 8 dnů od doručení. Pokud soudní exekutor v plném rozsahu
nálrritkám nevylroví, postoupí je bez zbytečrrélro odkladtr exekučtrímu sottdu, kter-ý o
rrámitkách rozhodne do 15 dnťr. Proti rozlrodnutí soudu o námitkách není přípuslný opravný
prostředek,

V Jablonci nad Nisou dne 03.01.20l9

Mgr. Jan Mlynarčík, soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Vyřizuje: Mgr. Jarl Mlynarčík

Je-li Várrr tato píscmnost cioruČena bez otisku razitka nebo podpisu, je platná i bez těclrto r-ráležitostí,
nebot' byla vyhotovetra za souČitrnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustatlovetrítrr § 48 oclst. 4
o.s.ř.

V PříPadě, že Várrr byl doručerr listinrrý stejnopis této písen-rnosti vyhotovený za součinnosti
Provozovatele PoŠtovnícl-r sluŽcb, k VaŠÍ píserrrné žádosti bude zaslána tato písemtrost elektronickou poštou na
elcktronickotr adresu uvcdenor.r v žádosti, přičerrrž tato písetnnost bude vyhotovena v elektronické podobě a
opatř"ena uznávanýn elektronickým podpiserrr soudnílro exckutora nebo jelro zaměstnance, ktcrý píscrnnost
vYtvořil, arrebo elektrorrickou zr'ačkou. Pisell-ltlclst lze t,ovněž přeclat v sícllc exektrtorsl<élro írřaclr_r rra tccl-rnickór-t-r
rrosiči dat,



Další informace k nákladům exekuce a nákladům oprávněného

l. Náklady exekrrce a náklady oprávněného

Infonrrace o výpočtu nákladů exekuce a nákladů oprávněného
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

2. Úřední hodiny

uvedeny na

Úřední lrodiny soudního exekutora Mgr. Jana Mlynarčíka, Exekutorský úřacl Jablonec
nad Nisou: pondělí a středa od 09:00 do 12:00 hodirr a od 13:00 do 15:00 hodin.

Aktuální infotmace o úr'edních hodináclr, příp. pokladních hodinách nebo hodinách
Pro telefonický kontakt doporučujeme ověřit na intemetových stránkách soudrrího exekutora.

J Sotl


