
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO,
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor

sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno
datová schránka: pd94rbi, e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300

V Brně dne 07.12.2020 Vyhotovil: Jana Štěpánková
Mgr. Jakub Vymětalík

č.j.: 169EX 6486/17-80

U S N E S E N Í
Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, který byl dne 11.12.2017 pověřen provedením
exekuce Okresním soudem v Trutnově k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu, kterým je: elektronický
platební rozkaz, který vydal (vyhotovil)  Okresní soud v Trutnově pod č.j.  EPR 32707/2017 - 10 dne  08.03.2017,  
pro oprávněného: 

RILEX TRADERS, a.s., IČ 28280857, se sídlem Radnická 376/11, 602 00 Brno, právně zast.: JUDr. Dušan Kučera,
advokát, se sídlem Pekařská 403/12, 602 00 Brno, 

proti povinnému:

Tomáš Dvořáček, nar. 20.03.1989, bytem Vlčice č.p. 201, 541 01 Vlčice,

r o z h o d l t a k t o :

I. Nový plátce mzdy nebo jiného příjmu povinného (dále jen „plátce mzdy“): Město Pilníkov, se sídlem Náměstí
36, 542 42 Pilníkov, IČ 00278190, se vyrozumívá o tom, že:

a) exekučním příkazem č.j. 169EX 6486/17-56 ze dne 15.07.2019 bylo rozhodnuto o provedení exekuce srážkami
ze mzdy nebo jiného příjmu povinného k uspokojení nepřednostní pohledávky oprávněného,

b) u předchozích plátců mzdy bylo na vymáhanou pohledávku s příslušenstvím sraženo celkem 1.432,- Kč,

c) srážky ze mzdy nebo jiného příjmu povinného mají být nadále prováděny k uspokojení vymáhané pohledávky
s příslušenstvím, a to pro:

jistina: 14.630,- Kč, 
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 14.630,- Kč ode dne 10.12.2016 do zaplacení,
náklady oprávněného: 2.000,- Kč,

a dále náklady exekuce oprávněného a soudního exekutora, které předběžně činí  8.519,10 Kč a které budou
určeny v příkazu k úhradě nákladu exekuce.

Z takto vyčísleného plnění bylo k dnešnímu dni uhrazeno 1.432,- Kč.
Z takto vyčísleného plnění k dnešnímu dni zbývá uhradit: 28.424,73 Kč.

d) pořadí vymáhané pohledávky s příslušenstvím se řídí dnem 23.07.2019.

II. Plátce mzdy uvedený ve výroku I. se vyzývá, aby ode dne doručení tohoto usnesení pokračoval v provádění
srážek  ze  mzdy povinného k uspokojení  shora  uvedené  pohledávky  oprávněného,  a  aby  sražené  částky
nevyplácel povinnému.

III.  Plátce mzdy je povinen provádět srážky ze mzdy povinného ve výši a způsobem dle § 276 a násl. zák.  
č. 99/1963 Sb., v platném znění.

IV. Plátci mzdy se zakazuje, aby po tom, kdy mu bude doručeno toto usnesení, vyplatil postiženou část mzdy
povinnému.

V. Plátci  mzdy se  přikazuje,  aby po doručení  vyrozumění  o nabytí  právní  moci  tohoto  usnesení  odeslal  již
sraženou část  příjmu povinného a  nadále  poukazoval  sražené částky na účet  exekutora č.  246132257/0300  
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za použití variabilního symbolu 648617 až do výše vymáhané pohledávky.

VI.  Povinný ztrácí  dnem,  kdy  je  plátci  mzdy  doručeno  toto  usnesení  právo  na  vyplacení  té  části  mzdy,  
která odpovídá stanovené výši srážek.

VII.  Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, musí to oznámit do jednoho týdne podepsanému
soudnímu exekutorovi. Do jednoho týdne musí povinný podepsanému soudnímu exekutorovi rovněž oznámit,  
že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.

VIII.  Plátce  mzdy  musí  oznámit  podepsanému soudnímu exekutorovi  do  jednoho  týdne,  že  u  něho  přestal
povinný  pracovat.  Zároveň  mu  zašle  vyúčtování  srážek,  které  ze  mzdy povinného provedl  a  vyplatil
oprávněným, a oznámí, pro které pohledávky byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jaké pořadí
mají tyto pohledávky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.). Usnesení je vykonatelné
dnem doručení.
Soudní  exekutor  vydá příkaz k úhradě  nákladů exekuce neprodleně poté,  kdy dojde  ke  splnění  nebo
vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

otisk úředního razítka exekutora

 Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor,
 Exekutorský úřad Brno-město

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb,
se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná
uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.

Doručuje se:
1) spis
2) nový plátce 
3) oprávněný
4) povinný
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