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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Liberci  vedením  
exekuce na základě exekučního titulu - platebního rozkazu č.j. EPR 93592/2014 - 7 ze dne 12.08.2014 vydaného 
Okresním soudem v Liberci, který nabyl právní moci dne 10.09.2014 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky 
 
oprávněného: RCI Financial Services, s.r.o. 

se sídlem Želetavská 1525/1, Praha, PSČ: 140 10, IČ: 25722328, 
práv. zast. advokátem Mgr. Petr Šabatka, advokát, se sídlem Perlová 371/5, Praha, PSČ: 110 
00, IČ: 72014270 

 (dále pouze oprávněný) 

proti 
povinnému: 

1. Milan Naske 

bytem Jindřichovice Pod Smrkem č.p. 305, Jindřichovice Pod Smrkem, PSČ: 463 65, dat.nar.: 
10.05.1976 
za účasti: Anna Nasková 
bytem Jindřichovice Pod Smrkem č.p. 305, Jindřichovice Pod Smrkem, PSČ: 463 65, dat. nar.: 
28.04.1976 

 (dále pouze povinný) 
 
v částce, která se skládá z: 
pohledávky ve výši 177.990,10 Kč, a jejího příslušenství, tj.  
úroků z prodlení ve výši 7.5% ročně z částky 177.990,10 Kč ode dne 04.11.2012 do zaplacení 
nákladů soudního řízení ve výši 6.133,71 Kč,   
 
Tímto v souladu s ustanovením § 336p odst. 1 o.s.ř. oznamuje, že ve shora uvedené exekuční věci byly přihlášeny tyto 
pohledávky:  
                                       

1. Dne 21.01.2016 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 52 
Oprávněný: Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 
01 Jeseník, 

 
pro pohledávku ve výši 7.865,- Kč 

 
2. Dne 11.10.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 93  

Oprávněný: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 272 32 433, se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, 
PSČ 140 53, zastoupený dne JUDr. Danielem Volopichem, advokátem, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & 
spol., s.r.o., IČ: 024 76 649, se sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň 

pro pohledávku ve výši 63.731,- Kč  

 
3. Dne 25.10.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l. 105,  

Oprávněný: JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, se sídlem Minská 54, 616 00 Brno 

pro pohledávku ve výši 8.470,- Kč 

 
4. Dne 27.10.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l.109   

Oprávněný: Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec, 1. máje 97 460 02 LIBEREC, - vyřizuje Šálková Petra 

 
pro pohledávku ve výši 1.568,- Kč 

  
 

5. Dne 13.12.2017 byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky do exekuce č.l.122   
Oprávněný: ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433, právně zastoupen JUDr. 
Petrem Pečeným, advokátem, Advokátní kancelář JUDr. Petr Pečený & part., sdružení advokátů, se sídlem Praha 
1, Purkyňova 2, PSČ 110 00 
 
pro pohledávku ve výši 24.062,- Kč 

 
 
 

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 06.06.2018 
 

JUDr. Petr Kocián 
soudní exekutor 

 
 

 


