Rámcová smlouva o provedení exekuce a hrazeníjejích nákladů
Dnešního dne se níže uvedené smluvnístrany, a to
JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor,

Exekutorský úřad Praha-východ, IČ 72073462
se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3
dále jen „Exekutor"

Městská část Praha-Lipence, K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence, PSČ: 155 31, IČ: 00241431,
zastoupený:
dále jen „Oprávněný"

dohodly na této Rámcové smlouvě o provedení exekuce a hrazení ieiích nákladů
!.

Tato smlouva upravuje některá vzájemná práva a povinností Exekutora a Oprávněného při
vedeních exekučních řízení exekutorem ve prospěch Oprávněného. Ujednání této smlouvy se
vztahují na všechna řízení zahájená v dobé účinnosti této smlouvy ve prospěch
Oprávněného, ve kterých je Exekutor pověřen provedením exekuce.
ll.

Strany sjednávají pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného ve smyslu § 89

exekučního řádu paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 500,- Kč za jedno exekuční řízení.
Dojde-li k zastavení exekuce z důvodu neoprávněně podané exekuce (zejména z důvodu, že
povinný dlužnou částku zcela uhradil před podáním návrhu aj.), sjednávají smluvní strany

paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 500,— Kč za jedno exekuční řízení.
Vjiných případech zastavení exekuce (zejména zastavení exekuce z důvodu úmrtí povinného
v jejím průběhu) sjednávají smluvní strany ve smyslu § 90 odst. 2 exekučního řádu smluvní
odměnu Exekutora ve výši 500,— Kč za jedno exekuční řízení.
lll.
Strany dále sjednávají, že Exekutor po Oprávněném nebude požadovat zálohu na náklady
exekuce, ani zálohové hrazení odměny.

IV.
Strany dále sjednávají, že náhrada nákladů exekuce a odměna Exekutora dle čl. || této
Smlouvy jsou splatné do 15. dne od vystavení faktury exekutorem. Faktura může být

vystavena po 5. dni ode dne právní moci rozhodnutí o zastavem’ exekuce.
V.

Exekutor může sepsat podle § 74 odst. 1 pism. a, c) ex. řádu pro oprávněného exekuční
návrhy na základě exekučních titulů, které mu předá oprávněný. Náklady na sepsání návrhu
hradí povinný dle § 87 odst. 2 ex. řádu.
VI.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní dobou dvou měsíců. Běh výpovědní
doby se počítá od prvního dne následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena. Tuto
smlouvu je možno měnit jen písemnou formou na základě dohody smluvních stran.
VII.

Výpověď a zánik smlouvy nemají vliv na odměňování a náhrady nákladů v řízeních, kde je
Exekutor pověřen vedením exekuce ve prospěch Oprávněného, která byla zahájena za doby
účinnosti této smlouvy. Vtěchto řízeních se i po zániku její účinnosti postupuje dle obsahu
této smlouvy.
VIII.

Obsah této smlouvy strany považují za důvěrný, zavazují se jej zachovat v mlčenlivosti a
považují jej za obchodní tajemství.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
Vpřípadě změny právní úpravy se obě smluvní strany zavazují uzavřít novou smlouvu či
dodatek k této smlouvě tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
Tato smlouva je uzavírána ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé ze stran.
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V Praze dne _._. 2020

V Praze dne _._. 2020

JUDr. Ivo Erbert

Městská část Praha-Lipence
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