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VÝZVA KE SPLNĚNÍ VYMÁHANÉ POVINNOSTI
Upozornění: Nebude-li vymáhaná povinnost ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy splněna, provede
soudní exekutor exekuci; odměna soudního exekutora a paušální částka náhrady hotových výdajů
soudního exekutora budou v tomto případě soudnímu exekutorovi náležet v plné výši (minimálně
13.492,- Kč).
Povinný:
zastoupený:
Vymáhaná peněžitá povinnost:
(vymáhaná pohledávka navýšená
o zálohu na snížené náklady exekuce
a náklady oprávněného)¬
Povinný může vymáhanou peněžitou
povinnost uhradit
----------------------Při platbě bankovním převodem nebo
poštovní poukázkou musí být vždy
uveden variabilní symbol.
Oprávněný:
zastoupený:

Lucie Ta, bytem Dědina č.p. 283, Ostrožská Nová Ves,
RČ: 005922/0282
57.668,- Kč

1. bankovním převodem či vkladem na účet č.
1833311369/0800, variabilní symbol 10321,
2. v hotovosti v úředních hodinách na pokladně soudního
exekutora,
3. poštovní poukázkou typu A na účet č.
1833311369/0800, variabilní symbol 10321¬¬
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
se sídlem Vinohradská 2577/178, Praha 3-Vinohrady,
PSČ: 130 00, IČ: 47114304
Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud v Uherském Hradišti dne 23.04.2021 pod č. j.
39 EXE 198/2021-9
Exekuční titul: výkaz nedoplatků vydal: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky ze
dne 11.01.2021 č. j. ZP-59/3008/OL-04-21
¬

Částka odpovídá řádku 12 tabulky č. 1.

Úhradu můžete provést z Vašeho účtu u banky i v případě, že peněžní prostředky na Vašem účtu
jsou již zajištěny exekučním příkazem - zákaz nakládat s peněžními prostředky se nevztahuje na
platbu na účet soudního exekutora za účelem splnění vymáhané povinnosti.
¬¬

Vyzývám Vás ke splnění vymáhané peněžité povinnosti, která ke dni vydání této výzvy činí
57.668,- Kč.¬ Vymáhaná peněžitá povinnost se zvyšuje za každý den následující po dni vydání této
výzvy podle tabulky č. 2.
Poučení:
Při splnění vymáhané povinnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy náleží
soudnímu exekutorovi odměna snížená o 50 % a paušální částka náhrady hotových výdajů
snížená o 50 % (částky uvedeny v tabulce č. 1).
Na vymáhanou peněžitou povinnost jste povinen zaplatit:

tabulka č. 1
vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání výzvy bez
zálohy na snížené náklady exekuce a náklady
oprávněného v Kč
1 jistina
2 úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokuta, penále
atd. do dne vydání výzvy včetně (26.05.2021)
3 náklady předchozího řízení (soudní poplatek, právní
zastoupení atd.)
4 vymáhaná peněžitá povinnost ke dni vydání výzvy bez
zálohy na snížené náklady exekuce a náklady
oprávněného celkem (řádky 1 až 3)

5
6
7
8
9
10
11

36.297,- Kč
14.619,- Kč
0,- Kč
50.916,- Kč

záloha na snížené náklady exekuce a náklady
oprávněného v exekučním řízení ke dni vydání výzvy
v Kč
náklady oprávněného (právní zastoupení atd.)
daň z přidané hodnoty (z nákladů oprávněného)
odměna soudního exekutora
paušální částka náhrady hotových výdajů soudního
exekutora
další náklady exekuce
daň z přidané hodnoty (z nákladů exekuce)
záloha celkem (řádky 5 až 10)

0,- Kč
3.830,- Kč
1.750,- Kč
0,- Kč
1.171,80 Kč
6.751,80 Kč

12 celkem ke dni vydání výzvy (řádky 4 + 11) v Kč

57.667,80 Kč

Vymáhaná peněžitá povinnost se zvyšuje každý den ode dne následujícího po dni vydání této
výzvy o úrok z prodlení, případně úrok, smluvní pokutu, penále atd. z jistiny, může se zvýšit
i o opětující se dávku splatnou v budoucnu - k částce podle řádku 12 tabulky č. 1 je třeba při zaplacení
přičíst tyto nároky za dobu ode dne následujícího po dni vydání výzvy do dne zaplacení:
tabulka č. 2
Zvýšení vymáhané peněžité povinnosti ode dne vydání výzvy v Kč
1 úroky z prodlení, penále, 0.05 % denně z jistiny podle řádku 1
tabulky č. 1 ode dne následujícího po dni vydání výzvy
Příklad výpočtu
2 počet dní ode dne následujícího po dni vydání výzvy do dne
zaplacení včetně x údaj uvedený v řádku 1 v Kč
(např. výzva vydána dne 3. března, zaplaceno 17. března (rozdíl 14
dní), v řádku 1 uvedeno - denně 18 Kč:
14 x 18 = 252 Kč)

18,- Kč
252,- Kč

Toto zvýšení může ovlivnit i výši odměny soudního exekutora (řádek 7 tabulky č. 1) ¬¬¬, která
se vypočítává z výše soudním exekutorem vymoženého plnění nezahrnujícího náklady exekuce
a náklady oprávněného.
Splníte-li ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy vymáhanou povinnost, vydá soudní exekutor
příkaz k úhradě nákladů exekuce, jehož právní mocí bude exekuce skončena.
Výzva soudního exekutora ke splnění vymáhané povinnosti není rozhodnutím a odvolání proti
ní není přípustné.
V Kroměříži, dne 26.05.2021
otisk úředního razítka
Mgr. David Chaloupka, v.r.

soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Bc. Ludmila Oulehlová
-----------------------------------------------------¬¬¬
Základ pro určení odměny soudního exekutora se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a
vypočítaná odměna na celé desetikoruny nahoru.
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto
náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu
s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti
provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou
poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena
v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho
zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat
v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.]

