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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Kutné Hoře  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - elektronického platebního rozkazu č.j. EPR 240144/2015 - 7 ze dne 03.12.2015 
vydaného Okresním soudem v Kutné Hoře, který nabyl právní moci dne 29.12.2015 a je vykonatelný   ve věci uspokojení 
pohledávky

oprávněného: Air Bank a.s.
se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ: 29045371

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Robert Navrátil
bytem Pertoltice č.p. 49, Pertoltice, PSČ: 285 22, dat.nar.: 28.02.1994

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 144.989,32 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroků ve výši 8.607,45 Kč,
úroků ve výši 17.9% ročně z částky 58.088,29 Kč ode dne 21.09.2015 do zaplacení,
úroků ve výši 18.9% ročně z částky 43.686,48 Kč ode dne 21.09.2015 do zaplacení,
úroků ve výši 18.9% ročně z částky 77.185,82 Kč ode dne 21.09.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 58.088,29 Kč ode dne 01.10.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 43.686,48 Kč ode dne 01.10.2015 do zaplacení,
úroků z prodlení ve výši 8.05% ročně z částky 77.185,82 Kč ode dne 01.10.2015 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 2.643,- Kč,  
ostatní plnění ve výši 300,- 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/ BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 75009 Paříž,  Francie,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Obchodním soudem v Paříži  pod č.  542  097 902 (1954B09790),  jednající  v  České republice  prostřednictvím BNP 
Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, odd. A, vl. 77003, IČ 03814742, se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, ve výši 37.569,39 Kč s přísl., 
rozhodné datum doručení exekučního návrhu (195 EX 258/17) – dne 03.02.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 56 doručena dne 11.05.2018.

2/ Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 13584324, ve výši 1.107.531,04 Kč, rozhodné 
datum zřízení ZP – dne 27.05.2014, 4. skupina

Přihláška č.l. 60 doručena dne 15.05.2018.

3/  OPR-Finance s.r.o.,  se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Praha 4, identifikační číslo: 013 81 300, zast. 
JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem, ve výši 2.523,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (144 
EX 8655/17) – dne 23.10.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 62 doručena dne 15.05.2018.

4/  Soudní exekutor JUDr.  Miloslav Zwiefelhofer,  Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 
Praha 5 – Zličín, ve výši 6.655,- Kč, 144 EX 8655/17, oprávněný OPR-Finance s.r.o.

- v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena 
i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,- Kč + 
DPH = 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) 
OSŘ do IV. skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na 
exekuci  z přerušené exekuce, tedy den 23.10.2017, a pohledávka ve výši  2.000,-  Kč + DPH = 2.420,- Kč 
představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do VIII.  
skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh  
oprávněného na exekuci z přerušené exekuce.

- v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné 
výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.655,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 



písm. h) OSŘ do VIII.  skupiny s tím, že pro pořadí  této pohledávky je rozhodující  den, kdy byla přihláška 
doručena do dražebního jednání

Přihláška č.l. 66 doručena dne 25.05.2018.                                      

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 05.06.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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