
Č.j.: 137Ex 10575/16-142

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou 
vedením  exekuce na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j.  NZ 389/2016, N 299/2016 ze dne 29.04.2016 
vydaného Mgr. Pavel Bernard - notář, který nabyl právní moci dne  a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Jiří Tichopád
bytem Libušino údolí 189/10, Brno, PSČ: 623 00,  dat. nar.: 01.11.1977,
práv. zast. advokátem Mgr. Aleš Dvorský, advokát, se sídlem Kopečná 987/11, Brno, PSČ: 602 
00, IČ: 64330931

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Antonín Dufek
bytem Nedvědice č.p. 168, Nedvědice, PSČ: 592 62, dat.nar.: 03.02.1977, IČ: 68034768

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 634.000,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroků z prodlení ve výši 100.579,39 Kč,
směnečné odměny ve výši 2.113,- Kč
nákladů této exekuce

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 

1/ BNP Paribas Personal Finance, reg.č. 542 097 902, se sídlem 75009 Paříž, 1 Boulevard Haussmann, Francie, jedn. v 
ČR BNP Paribas Personal Finance SA, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Praha 5, IČ: 03814742, ve výši 6.982,12 Kč 
s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 25.10.2016, 4. skupina

Přihláška č.l. 77 dne 27.03.2018.

2/  JUDr.  Eva Koutníková,  soudní  exekutorka,  Exekutorský úřad  Znojmo,  Jezuitské náměstí  156/2,  669  02  Znojmo, 
oprávněný Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (193 EX 5515/17), ve výši 6.655,- Kč

- v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví  
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši 
uspokojena  i  pohledávka  oprávněného  z  přerušené  exekuce,  soudní  exekutor  žádá,  aby  pohledávka 
představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté 
skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z 
přerušené  exekuce,  tedy  den  26.07.2017  a  pohledávka  představující  odměnu  soudního  exekutora  byla 
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je 
rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

- v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné 
výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. § 337c 
odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že

Přihláška č.l. 81 dne 28.03.2018.

3/ innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČ 49903209, právně zastoupen Mgr. 
Kamilem Stypou,  advokátem,  ve výši  19.790,95 Kč s přísl.,  rozhodné datum doručení  exekučního návrhu  (137 EX 
7220/17) - dne 03.04.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 86 dne 03.04.2018

4/ Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 47116617, pr. zast. 
Mgr. Tomášem Pertotem, advokátem, ve výši 556,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu  (193 EX 
5515/17) – dne 26.07.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 93 dne 03.04.2018.

5/ Soudní exekutor, JUDr. Jiří Tomek, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova tř. 471/58, 674 01 Třebíč, ve výši 
7.865,- Kč, (093 Ex 798/15), oprávněný E.ON Distribuce, a.s.



-  v případě,  že oprávněný svoji  pohledávku přihlásil,  náleží  pohledávka soudního exekutora na nákladech hotových 
výdajů ve výši 7.865,- Kč včetně DPH do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c)  zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, přičemž rozhodné datum je den doručení návrhu oprávněného na nařízení exekuce u našeho úřadu tj.  
31.7.2015 (s odkazem na §15 odst. 2 zák. č. 119/2001 Sb.,
- v záporném případě náleží pohledávka soudního exekutora na nákladech hotových výdajů ve výši 7.865,- Kč včetně 
DPH do sedmé skupiny dle § 337c odst. 1 písm. g), přičemž rozhodné datum je den doruční přihlášky.

Přihláška č.l. 100 dne 05.04.2018.

6/ Miloslav Vondra, nar. 3.6.1969, Školní 376, Lomnice, zast. JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem, 73.478,- Kč 
s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 Ex 36158/17) – dne 12.09.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 105 dne 06.04.2018.

7/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, 
Regionální  pobočka  Brno,  pobočka pro  Jihomoravský  kraj  a  Kraj  Vysočina,  ve  výši  81.310,-  Kč,  rozhodné datum 
doručení přihlášky – dne 18.04.2018, 6. skupina

Přihláška č.l. 109 dne 18.04.2018.

8/ Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČ : 49 24 13 97, ve 
výši 445.208,- Kč s přísl., rozhodné datum zřízení ZP – dne 13.08.2008, 4. skupina

Přihláška č.l. 112 dne 19.04.2018, totožná přihláška č.l. 121 doručena dne 24.04.2018.

9/ nezletilí  Anna Dufková, nar. 26.03.2005,  Antonín Dufek, nar. 13.10.2007, oba trvale bytem Kaly č. 8, 594 55 Dolní 
Loučky, zast. zákonnou zástupkyní – matkou Mgr. Lenkou Dufkovou, nar. 28.09.1980, ve výši 61.489,38 Kč s přísl., 
rozhodné datum zahájení exekučního řízení (009 EX 2200/17) – dne 29.09.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 115 dne 23.04.2018.

10/ E.ON Distrubuce, a.s., IČO 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ve výši 4.991,- 
Kč s přísl., rozhodné datum zahájení exekučního řízení – dne 31.07.2015, 4. skupina

Přihláška č.l. 125 dne 02.05.2018.

11/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,  Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2, 602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE, ve 
výši 557.630,04 Kč

- ve výši 280.198,27 Kč, rozhodné datum zřízení ZP – dne 29.03.2010, 4. skupina
- ve výši 277.431,77 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 02.05.2018, 6. skupina

Přihláška č.l. 128 dne 02.05.2018.                                      

P o u č e n í: Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a 
to nejpozději  do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř.,  nebo v téže lhůtě žádat,  aby k  
rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží. 
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit  soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky,  ke kterým došlo po jejím 
doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

V Brně dne 03.05.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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