
 
 

Č.j.: 137Ex 4197/13-138 
Ev.č. opr.51764533 

 
 
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Hodoníně  vedením  
exekuce na základě exekučního titulu - příkazu č.j. 90 590/2009-637-Jeb ze dne 04.02.2010 vydaného Českým 
telekomunikačním úřadem, odborem pro jihomoravskou oblast, který nabyl právní moci dne 23.02.2010 a je vykonatelný   
ve věci uspokojení pohledávky 
 
oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha, PSČ: 149 00, IČ: 64949681, 
práv. zast. advokátem Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha, 
PSČ: 170 00, IČ: 71445579 

 (dále pouze oprávněný) 

proti 
povinnému: 

1. Stanislava Duffková 

bytem Slunečná 3777/10, Hodonín, PSČ: 695 01, dat.nar.: 23.01.1967 
za účasti: Ján Duffek 
bytem Slunečná 3777/10, Hodonín, PSČ: 695 01, dat. nar.: 06.03.1964 

 (dále pouze povinný) 
 
v částce, která se skládá z: 
pohledávky ve výši 5.232,50 Kč, a jejího příslušenství, tj.  
úroků z prodlení ve výši 7% ročně z částky 3.377,- Kč ode dne 15.01.2008 do zaplacení, 
úroků z prodlení ve výši 7% ročně z částky 759,50 Kč ode dne 13.02.2008 do zaplacení, 
úroků z prodlení ve výši 7% ročně z částky 1.096,- Kč ode dne 15.03.2008 do zaplacení, 
smluvní pokuty ve výši 210,- Kč 
  
 
Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky:  
                                       
1) JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Klatovy, Za Beránkem 836, 

PSČ: 339 01, ve výši 7.865,- Kč (120 EX 43587/13), rozhodné datum 19.04.2018 – doručení přihlášky, 8.skupina /opr. 
CP Inkaso s.r.o./.  
Přihláška č.l. 102 doručena dne 19.04.2018. 
2) CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2, PSČ: 140 78, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, 

advokátem, ve výši 23.279,38 Kč, rozhodné datum 16.12.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.  
Přihláška č.l. 109 doručena dne 24.04.2018. 
3) CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2, PSČ: 140 78, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, 
advokátem, ve výši 59.174,47 Kč, přihlášeno za manželem povinné, NEBUDE PŘIHLÍŽENO.  

Přihláška č.l. 115 doručena dne 26.04.2018. 
4) JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., IČ: 29216842, se sídlem Praha, Modřany, U Vlečky 1749/4, PSČ: 143 00 zast. 

Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, ve výši 38.271,23 Kč, rozhodné datum 12.07.2016 – zahájení ex.řízení, 
4.skupina.  
Přihláška č.l. 124 doručena dne 18.05.2018. 
 

 
 
 

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 23.05.2018 
 

JUDr. Petr Kocián 
soudní exekutor 

 
 

 


