Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka

Exekutorský úřad Praha 1
adresa: Murmanská 1475/4, 100 00 Praha, Česká republika
tel.: 295560648, 606033366
e-mail: posta@eupraha1.cz

datová schránka: ieft5qt
internetové stránky: www.eupraha1.cz

č. j. 145 EX 110/18-16

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ EXEKUCE
Povinný (dlužník):

Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4,
Praha-Nové Město, IČ: 00024341

Oprávněný (vymáhající věřitel):

Cannabis is The Cure, z.s.
se sídlem Přichystalova 180/14, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ:
26670232,
práv. zast. advokátem Mgr. David MACHÁČEK, advokát, se sídlem
T. G. Masaryka č.p. 108, Kladno, PSČ: 272 01

Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 2 dne 05.12.2018 pod č. j. 55 EXE
1664/2018-25
Exekuční titul: rozsudek vydal: Městský soud v Praze ze dne 20.07.2017 č. j. 8A 127/2016-390-392
Vyrozumívám Vás, že dnem 13.10.2018 bylo proti povinnému zahájeno exekuční řízení podle
exekučního řádu1 k vymožení nároku oprávněného, který byl přiznán shora uvedeným exekučním titulem:
jistina 4.000,- Kč a její příslušenství, tj.
SPLNĚNÍ POVINNOSTI: povinnost rozhodnout o žádosti žalobce o informace ze dne 20.5.2016,
evidované pod číslem MZDRX00UUNOV
SPLNĚNÍ POVINNOSTI: povinnost rozhodnout o odvolání žalobce ze dne 9.6.2016 proti rozhodnutí
Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 6.6.2016, č.j. sukl 15151273/2016
a k vymožení nákladů oprávněného účelně vynaložených v exekučním řízení a nákladů exekuce.
Poučení:
1. Do 30 dnů ode dne doručení této písemnosti můžete podat u soudního exekutora návrh na zastavení
exekuce nebo její části. Po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této písemnosti může povinný návrh na
zastavení exekuce podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce; oprávněný není
touto lhůtou vázán. Důvody pro podání návrhu na zastavení exekuce a obecný vzor podání návrhu na zastavení
exekuce najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. (§ 55 ex.ř.)
2. Domníváte-li se, že u soudního exekutora nebo zaměstnance soudního exekutora je se zřetelem na jejich
poměr k věci, k účastníkům exekučního řízení nebo k jejich zástupcům důvod pochybovat o jejich
nepodjatosti, můžete nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy Vám bylo doručeno toto vyrozumění, u soudního
exekutora uplatnit námitku podjatosti. Dozvíte-li se o důvodu pochybností o nepodjatosti těchto osob později,
můžete námitku uplatnit do 8 dnů poté, co jste se o něm dozvěděl. Obecný vzor námitky podjatosti a další
informace najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. (§ 29 ex.ř.)
3. V průběhu exekučního řízení jste oprávněn podat návrh na odklad exekuce. Důvody pro podání návrhu na
odklad exekuce a obecný vzor podání návrhu na odklad exekuce najdete na internetových stránkách
Ministerstva spravedlnosti. (§ 54 ex.ř.)
4. Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení
exekuce; oprávněný není touto lhůtou vázán. Důvody pro podání návrhu na zastavení exekuce a obecný vzor
podání návrhu na zastavení exekuce najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. (§ 55 ex.ř.)
Exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva je provedena právní mocí exekučního příkazu.
1 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Provedením exekuce exekutorské zástavní právo nezaniká. Po provedení exekuce může být podán návrh na
zastavení exekuce pouze k soudu. (§ 73a odst. 10 a 11 ex.ř.)
5. Po doručení tohoto vyrozumění nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně majetku patřícího do
společného jmění manželů, tedy povinný nesmí např. svůj majetek prodat. Povinný však může ohledně svého
majetku vykonávat běžnou obchodní a provozní činnost, uspokojovat základní životní potřeby své i základní
životní potřeby osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a majetek udržovat a vykonávat jeho správu. Právní
jednání, kterým povinný poruší tuto povinnost, je neplatné. Oprávněný může namítat neplatnost tohoto
právního jednání. (§ 44a odst. 1 ex.ř.)
6. Bylo-li vůči povinnému zahájeno další exekuční řízení, tato řízení lze spojit, a to
a) bez další aktivity účastníků řízení dnem podání dalšího exekučního návrhu v případě, že další řízení bylo
zahájeno u stejného soudního exekutora stejným oprávněným dříve, než zaniklo jeho pověření k vedení
předchozí exekuce,
b) rozhodnutím soudu v řízení zahájeném na návrh povinného, pokud další exekuční řízení bylo zahájeno u
jiného soudního exekutora nebo exekuční návrh podal jiný oprávněný. Další podmínky pro spojení exekučních
řízení rozhodnutím soudu a obecný vzor podání návrhu na spojení exekučních řízení najdete na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti. (§ 37 odst. 3 a 4 ex.ř.)
7. Náklady exekuce se skládají z
a) odměny soudního exekutora,
b) náhrady paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů soudního exekutora,
c) náhrady za ztrátu času,
d) náhrady za doručení písemností,
e) odměny a náhrady nákladů správce obchodního závodu,
f) příslušné daně z přidané hodnoty.
V exekuci nemusí vzniknout všechny tyto náklady. (§ 87 odst. 1 ex.ř.)
Rozsah nákladů exekuce záleží na tom, jaké způsoby provádění exekuce soudní exekutor zvolí.
Pravděpodobné náklady exekuce se uvádějí v exekučním příkazu, s konečnou platností jsou však určeny
příkazem k úhradě nákladů exekuce nebo usnesením soudu nebo soudního exekutora.
Náhradu účelně vynaložených cestovních výdajů a náhradu za ztrátu času do výše stanovené vyhláškou 2
hradí zpravidla povinný. Účelně vynaložené cestovní výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí
soudnímu exekutorovi oprávněný. (§ 87 odst. 1 ex.ř.)
Exekuční řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva:
Oprávněný nemá právo na náhradu nákladů. Náklady exekuce hradí soudnímu exekutorovi oprávněný.
Soudní exekutor nevydá exekuční příkaz ke zřízení exekutorského zástavního práva, neuhradí-li oprávněný
náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů exekuce, který se doručuje pouze oprávněnému. (§ 73a odst. 8
ex.ř.)]
Další informace o nákladech exekuce najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
8. Je-li vydán exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, má
povinný možnost z blokovaného účtu zadat platbu, jejímž účelem je splnění vymáhané povinnosti, na účet
oprávněného nebo účet soudního exekutora uvedený v exekučním příkazu. (§ 304 odst. 3 o.s.ř.)
9 Nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního
řádu a soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které právní předpisy svěřují při provedení výkonu
rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. (§ 52 odst. 1 a 2 ex.ř.)
10. Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že neuposlechne příkazu soudního exekutora, nebo
kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295
(povinnosti v exekuci srážkami ze mzdy) a 320ab (povinnosti v exekuci postižením jiných majetkových práv)
o.s.ř., může soudní exekutor uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50 000 Kč. (§ 53 o.s.ř.)
Podrobné poučení o právní úpravě je dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
Úřední hodiny
Úřední hodiny soudního exekutora Mgr. Hynka Sekyrky, Exekutorský úřad Praha 1: Út, St, Čt : 9,30 – 11,00 ;
12,30 – 14,00
Pokladní hodiny: Út, St, Čt : 9,30 – 11,00 ; 12,30 – 14,00 nebo dle telefonické dohody
Hodiny pro telefonický kontakt: Út, St, Čt : 9,30 – 11,00 ; 12,30 – 14,00
Aktuální informace o úředních hodinách, příp. pokladních hodinách nebo hodinách pro telefonický kontakt
2 Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce
podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.

doporučujeme ověřit na internetových stránkách soudního exekutora.
V Praze dne 08.01.2019
Mgr. Hynek Sekyrka
soudní exekutor
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 o.s.ř.
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.
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Vybraná ustanovení exekučního řádu
§ 29 exekučního řádu
(5) Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit
nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno
vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o
důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může
námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později
může námitku podjatosti účastník uplatnit také tehdy, jestliže
nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě
exekutora. Námitky povinného k osobě exekutora nemají
odkladný účinek.
§ 37 odst. 3 exekučního řádu
(3) Další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému
u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k
vedení předchozí exekuce, se spojuje s předchozí exekucí ke
společnému řízení, a to ode dne podání návrhu. V zájmu
hospodárnosti řízení může exekutor věc podle věty první
vyloučit k samostatnému řízení.
§ 37 odst. 4 exekučního řádu
(4) Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u
více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož
exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční
soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému
řízení,
a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v
době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a
řízení již nebyla spojena podle odstavce 3,
b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení
peněžitého plnění nepřevyšujícího částku podle § 202 odst. 2
občanského soudního řádu a
c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení
podle písmene a).
§ 44a odst. 1 exekučního řádu
(1) Nerozhodl-li exekutor podle § 44 odst. 4 jinak, nesmí
povinný po doručení vyrozumění nakládat se svým majetkem
včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění
manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti,
uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke
kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy
majetku. Právní jednání, kterým povinný porušil tuto
povinnost, je neplatné. Právní jednání se však považuje za
platné, pokud námitku neplatnosti nevznese exekutor,
oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení
vymáhané pohledávky. Právní účinky vznesení námitky
neplatnosti nastávají od účinnosti právního jednání, dojde-li
exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného,
nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního jednání,
k němuž exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel vznesl
námitku neplatnosti.
§ 54 exekučního řádu
(1) Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který vede
exekuci. Návrh na odklad exekuce, který neobsahuje všechny
náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý nebo
ke kterému nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzení
obsažených v návrhu, exekutor odmítne, jestliže pro tyto
nedostatky nelze o návrhu věcně rozhodnout. Ustanovení § 43
občanského soudního řádu se nepoužije.
(2) Do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce
exekutor nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce,
nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě bezúspěšným
uplatňováním nebo bráněním práva. Věta první se nepoužije,
uplatní-li účastník v návrhu na odklad stejné okolnosti, o nichž
již bylo rozhodnuto.
(3) Odloží-li exekutor nebo exekuční soud exekuci na návrh
povinného podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu,

potom exekutor nebo exekuční soud uvede dobu, na kterou
exekuci odkládá; po tuto dobu exekutor nečiní žádné úkony
směřující k provedení exekuce. Po uplynutí doby odkladu
exekutor i bez návrhu pokračuje v provedení exekuce.
(4) Je-li odložena vykonatelnost exekučního titulu, exekutor
nebo exekuční soud odloží provedení exekuce do doby
pravomocného skončení řízení, ve kterém soud rozhoduje o
odložení vykonatelnosti exekučního titulu.
(5) Je-li u exekutora složena jistota ve výši vymáhané
pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, exekutor
nebo exekuční soud na návrh povinného odloží provedení
exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení
exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný
není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 6
ode dne vydání rozhodnutí o odkladu. Nedojde-li k zastavení
exekuce, použije se jistota na úhradu vymáhané pohledávky,
nákladů oprávněného a nákladů exekuce; jinak se vrátí složiteli
jistoty.
(6) I bez návrhu může exekuční soud nebo exekutor odložit
provedení exekuce, lze-li očekávat, že exekuce bude zastavena.
(7) Nevyhoví-li exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů,
postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí
exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 15 dnů.
§ 55 exekučního řádu
(1) Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15
dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce.
Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede
exekuci. Podá-li manžel povinného návrh na zastavení exekuce
podle § 262b občanského soudního řádu, rozhodne o tomto
návrhu exekutor na základě písemných dokladů i bez souhlasu
oprávněného do 15 dnů ode dne doručení návrhu. Nevyhoví-li
exekutor návrhu, postoupí jej společně s exekučním spisem v
uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu, který o návrhu
rozhodne. Ustanovení odstavce 3 se nepoužije.
(2) Návrh na zastavení exekuce musí obsahovat vylíčení
skutečností rozhodných pro posouzení, zda byl podán ve lhůtě
uvedené v odstavci 1; to neplatí, jde-li o návrh podaný
nejpozději ve lhůtě podle § 46 odst. 6. Návrh na zastavení
exekuce, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je
nesrozumitelný anebo neurčitý nebo ke kterému nejsou
přiloženy listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu nebo
který byl podán opožděně, exekutor odmítne. Je-li proti
takovému rozhodnutí podáno odvolání, exekutor ho zruší a
věc postoupí k vyřízení exekučnímu soudu.
§ 73a odst. 10 exekučního řádu
(10) Exekuce ke zřízení exekutorského zástavního práva je
provedena právní mocí exekučního příkazu. Provedením
exekuce exekutorské zástavní právo nezaniká.
§ 73a odst. 11 exekučního řádu
(11) Po provedení exekuce může být podán návrh na zastavení
pouze k soudu.
§ 87 odst. 1 exekučního řádu
(1) Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně
určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za
ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,
odměna a náhrada nákladů správce závodu, a je-li exekutor
nebo správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, je
nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty
podle zvláštního právního předpisu (dále jen "náklady
exekuce"). Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a
náhrada za ztrátu času je nákladem exekuce do výše stanovené
prováděcím právním předpisem. Účelně vynaložené cestovní
výdaje a ztrátu času přesahující tuto částku hradí exekutorovi
oprávněný; o tom musí být poučen ve vyrozumění o zahájení
exekuce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
A ZASÍLANÝCH PÍSEMNOSTECH
1. Obdržel(a) jste vyrozumění o zahájení exekuce

Jelikož jste nesplnil(a) povinnost uloženou v rozsudku (rozhodčím nálezu, notářském zápisu, exekutorském zápisu aj.),
podal na Vás oprávněný návrh na zahájení exekučního řízení. Ve vyrozumění o zahájení exekuce je uvedena povinnost, která
má být exekucí vymožena (zaplacení peněžité částky, jiná povinnost). Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmíte
nakládat se svým majetkem (včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů), tedy nesmíte např.
majetek prodat. Ve vyrozumění o zahájení exekuce naleznete také poučení o základních prostředcích obrany proti neoprávněné
exekuci, popřípadě o možnosti podat návrh na odklad exekuce.

2. Zároveň jste obdržel(a) výzvu ke splnění vymáhané povinnosti

Nyní je poslední možnost, jak splnit povinnost dobrovolně. Máte na to 30 dnů ode dne doručení výzvy. Pokud tak učiníte,
nebudete povinen (povinna) hradit náklady exekuce v plné výši a nedojde k dalším krokům v procesu exekuce (k
faktickému postižení majetku, mzdy atd.). Odměna soudního exekutora je v případě splnění na základě výzvy snížena o
50% v exekuci k vymožení peněžité částky nebo o 70% v exekuci k vymožení jiné povinnosti, náhrada hotových výdajů
soudního exekutora je snížena o 50%. Je tedy potřeba splnit povinnost (uhradit dluh a zároveň uhradit zálohu na snížené
náklady exekuce a na náklady oprávněného) dle pokynů ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti. Ve výzvě je dlužná částka
vyčíslena ke dni vydání výzvy, je tedy třeba uhradit i částku, o kterou se vymáhaný nárok zvýšil ode dne vydání výzvy. Po
splnění povinnosti soudní exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, jeho právní mocí bude exekuce skončena. Jestliže
nesplníte svou povinnost dle pokynů ve výzvě, budete muset zaplatit náklady exekuce v plné výši.

3. Obdržel(a) jste exekuční příkaz

Pokud do 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti neuhradíte dluh a zálohu na snížené náklady exekuce a na
náklady oprávněného, soudní exekutor provede exekuci na základě exekučního příkazu některým ze způsobů uvedených v
exekučním řádu. Nejčastější způsoby provedení exekuce jsou:
(1) Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu: Po obstavení účtu soudním exekutorem nemůžete nakládat s
prostředky na tomto účtu do výše vymáhané pohledávky (výběr hotovosti, příkaz k úhradě apod.). Máte však právo
vybrat si z postiženého účtu jednorázově dvojnásobek životního minima jednotlivce, pokud je tato částka na Vašem
účtu k dispozici.
(2) Srážky ze mzdy a jiných příjmů: Soudní exekutor rovněž může nařídit Vašemu plátci mzdy, aby z Vašeho příjmu
prováděl srážky ze mzdy v zákonem stanovené výši. Podrobnosti o výpočtu srážek ze mzdy jsou uvedeny na
internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
(3) Prodej movitých věcí: Soudní exekutor může nařídit také prodej movitých věcí. Při exekuci prodejem movitých věcí smí
soudní exekutor postihnout pouze věci ve Vašem vlastnictví, případně za zákonem stanovených podmínek ve
společném jmění manželů. Dojde-li k soupisu či zajištění věci jiné osoby, může tato osoba hned na místě soupisu či do
30 dnů u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, přičemž musí doložit své vlastnictví.
Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu, lze se bránit tzv. vylučovací žalobou u soudu. Při exekuci prodejem movitých věcí
nesmí soudní exekutor postihnout věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své
rodiny, a dále věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (zdravotnické pomůcky, snubní prsten apod.).
Dojde-li při exekuci k označení či zajištění věcí, které jsou z exekuce vyloučeny, máte právo podat soudnímu
exekutorovi do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce.
(4) Prodej nemovitých věcí: Vydání exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí neznamená vždy,
že nemovitá věc bude skutečně prodána - jeho vydání je i úkonem zajišťovacího charakteru. V případě exekuce
prodejem nemovitých věcí ve Vašem vlastnictví soudní exekutor ustanoví znalce, který provede ocenění zajištěných
nemovitých věcí. Na základě znaleckého posudku vydá soudní exekutor usnesení, v němž stanoví cenu těchto
nemovitých věcí. Po nabytí právní moci tohoto usnesení vydá soudní exekutor dražební vyhlášku a následně provede
dražbu nemovitých věcí. Pokud se jedná o prodej nemovitých věcí, které používáte k bydlení Vy a Vaše rodina, může
soudní exekutor k tomuto kroku přistoupit, nebrání-li to účelu exekuce, až v případě, že k vymožení povinnosti a
úhradě nákladů exekuce a oprávněného nestačí jiný způsob provedení exekuce.
Existují i jiné způsoby provedení exekuce (např. pozastavení řidičského oprávnění, přikázání jiné peněžité pohledávky,
např. pohledávky z penzijního připojištění, vyklizení nemovitosti apod.). Podrobnosti naleznete na internetových stránkách
Ministerstva spravedlnosti.

4. Obdržel(a) jste příkaz k úhradě nákladů exekuce

Soudní exekutor vždy vyčíslí celkové náklady exekuce a náklady oprávněného na konci exekučního řízení. Ale již v
průběhu exekuce může soudní exekutor vyčíslit dosavadní náklady exekuce, které se skládají především z odměny
soudního exekutora a náhrady hotových výdajů soudního exekutora, a náklady oprávněného např. na právní zastoupení.
Náklady exekuce a náklady oprávněného jste povinen (povinna) uhradit (nebude-li exekuce zastavena a náhrada nákladů
uložena oprávněnému); proto je v takovém případě exekuce prováděna až do doby uhrazení takto vyčíslených nákladů
exekuce.
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Poznámka: Exekuce může být skončena také zastavením, k němuž může dojít pouze na základě v
zákoně uvedených důvodů (více na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti). Bude-li
exekuce zastavena, může být náhrada nákladů uložena i oprávněnému.

