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Ev.č. opr.2011/4438, 2012/11157

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Blansku  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu -  platebního výměru č.j.  1022000863/DPPV/2010 ze dne  03.11.2010 vydaného 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, který nabyl právní moci dne 19.01.2011 a 
platebního  výměru 1022000863/PEPV/2010,  ze  dne  03.11.2010 Oborová  zdravotní  pojišťovna  zaměstnanců  bank, 
pojišťoven a stavebnictví, který nabyl právní moci dne 19.01.2011 a platebního výměru 1122000446/DPPV/2011, ze dne 
25.10.2011 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, který nabyl právní moci dne 
23.11.2011 a  platebního  výměru 1122000446/PEPV/2011,  ze  dne  25.10.2011 Oborová  zdravotní  pojišťovna 
zaměstnanců  bank,  pojišťoven a  stavebnictví,  který  nabyl  právní  moci  dne  23.11.2011 a je  vykonatelný    ve věci 
uspokojení pohledávky

oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 47114321

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Aleš Šamšula
bytem Masarykovo Náměstí 210/19, Letovice, PSČ: 679 61, dat.nar.: 27.07.1967, IČ: 67560652
za účasti: Lenka Šamšulová
bytem Domousnická 648/6, Praha, PSČ: 197 00, dat. nar.: 21.05.1970

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 142.676,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
penále ve výši 65.787,- Kč
nákladů exekuce 

Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky: 
                                      
1/  JUDr.  Marcel  Smékal,  soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 
Praha 4, oprávněný Vodafone Czech Republic a.s., (081 EX 32547/13), ve výši 7.865,- 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. c) o.s.ř. do třetí  
skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z 
přerušené  exekuce,  tedy  den  18.12.2013,  a  pohledávka  představující  odměnu  soudního  exekutora  byla 
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 ísm. g) o.s.ř. do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je 
rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce.

- v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné 
výši, soudní exekutor žádá, aby výše uvedená přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c 
odst. 1 písm. g) o.s.ř. do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla  
přihláška doručena do dražebního jednání.

Přihláška č.l. 165 doručena dne 11.04.2018.

2/ Okresní  správa sociálního zabezpečení  Blansko,  se sídlem Seifertova 5,  678 01 Blansko, ve výši  115.707,-  Kč, 
rozhodné datum zřízení SZP – dne 05.11.2008, 4. skupina

Přihláška č.l. 170 doručena dne 14.05.2018 (č.l. 74 doručena dne 09.12.2014).

3/ Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Blansku, Územní pracoviště v Blansku, Seifertova 7, 678 11 BLANSKO, ve výši 
103.260,46 Kč

- ve výši 51.389,68 Kč, rozhodné datum zřízení SZP – dne 06.06.2008, 4. skupina
- ve výši 51,870,78 Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – dne 15.05.2018, 4. skupina

Přihláška č.l. 171 doručena dne 15.05.2018.

4/ PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, ve výši 49.720,- Kč s přísl., 
rozhodné datum zahájení exekučního řízení ( 120 EX 5916/13) – dne 13.03.2013, 4. skupina



Přihláška č.l. 174 doručena dne 15.05.2018.

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 17.05.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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