Č. j. 121 EX 6688/08-25

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního
soudu v Tachově ze dne 1. 7. 2008, č. j. 11 Nc 3771/2008-6, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného výkazu nedoplatků VZP ČR ze dne 7. 6. 2007, č. j. 4440700447, a podle
vykonatelného výkazu nedoplatků VZP ČR ze dne 9. 1. 2008, č. j. 4440800011 ve věci
oprávněného

VZP ČR se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, KP pro Plzeňský kraj, ÚP
Plzeň (PM), IČO: 41197518, se sídlem sady 5. května 59, 323 00 Plzeň
proti

povinnému

ALPITRANS, s.r.o., IČO: 26380722, se sídlem Vysočany 59, 348 02 Bor
(značka: 08/0445p)

pro 184 865,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
I. Exekuce se zastavuje.
II. Oprávněnému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.
III. Soudnímu exekutorovi se nepřiznává právo na náhradu nákladů exekuce.
Odůvodnění:
Usnesením ze dne 1. 7. 2008 č.j. 11 Nc 3771/2008-6 nařídil Okresní soud v Tachově exekuci na
majetek povinného pro 184 865,00 Kč a náklady exekuce. Provedením exekuce byl pověřen
soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever.
Podle ustanovení § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o.s.ř.
Podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zák. č. 99/1963 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších
předpisů, výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že
výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.
Provedením šetřením soudní exekutor zjistil, že povinný nemá žádný majetek, ze kterého by bylo
možné vymáhanou pohledávku uspokojit a další provádění exekuce se tedy jeví jako
bezvýsledné. Vyrozuměním o bezvýsledném průběhu exekuce byl oprávněný vyzván, aby se ve
lhůtě 15 dnů vyjádřil, zda na základě této zprávy o průběhu exekučního řízení souhlasí se
zastavením exekuce.
Podle ustanovení § 55 odst. 4 věty první exekučního řádu, o zastavení exekuce rozhodne exekutor
i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný.
Ověřit autenticitu tohoto dokumentu a získat jeho elektronickou podobu je možné na webových stránkách
exekutorského úřadu www.exekutori.com v aplikaci Ověření dokumentů po zadání specifického identifikátoru:
xynca-nfagn-itnas-pixge.
FZV18-110361/ 1
FZV18-110361

Oprávněný se zastavením exekuce souhlasí, proto soudní exekutor exekuci zastavil z důvodu
podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 exekučního
řádu.
Ve výroku II. soudní exekutor rozhodl o nákladech účastníků řízení podle ustanovení § 89
exekučního řádu, podle jehož věty první, dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce
a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. Oprávněnému nelze vytknout, že by při podání
exekučního návrhu nezachoval náležitou pečlivost a tedy procesní zavinění na zastavení exekuce
nelze klást k tíži oprávněnému. Jelikož oprávněnému žádné náklady nevznikly, rozhodl soudní
exekutor o nákladech řízení oprávněného, tak jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení, tedy,
že oprávněnému náklady řízení nebyly přiznány.
Výrok III. o nákladech exekuce je odůvodněn rovněž ustanovení § 89 exekučního řádu, podle
jehož věty druhé, v případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené
či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Vzhledem k tomu, že soudní exekutor
náklady exekuce nepožaduje, nebyly mu přiznány.
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho
písemného vyhotovení, u soudního exekutora proti jehož rozhodnutí odvolání
směřuje. V odvolání musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému
rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá, v čem je spatřována
nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudního exekutora a čeho se
odvolatel domáhá. Odvolání musí být podepsáno a datováno.

Plzeň, dne 29. 10. 2018
JUDr. Vendula Flajšhansová, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Nyklíčková Ilona, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může
písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu v el. podobě, opatřeného el. podpisem na jím uvedenou el. adresu nebo
může v sídle exekutorského úřadu požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat.

Ověřit autenticitu tohoto dokumentu a získat jeho elektronickou podobu je možné na webových stránkách
exekutorského úřadu www.exekutori.com v aplikaci Ověření dokumentů po zadání specifického identifikátoru:
xynca-nfagn-itnas-pixge.
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Usnesení o zastavení exekuce EÚ ze dne 29. 10. 2018, č. j. 121 EX 6688/08-25, nabylo právní
moci dne 27. 11. 2018. Připojení doložky provedl Nyklíčková Ilona dne 3. 12. 2018.
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