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Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián, Exekutorský úřad  Brno-venkov,  pověřený  Městským soudem v Brně  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu -  platebního výměru č.j.  4441301004 ze dne 28.08.2013 vydaného Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou České republiky, územní pracoviště Hodonín, který nabyl právní moci dne 02.10.2013 a platebního 
výměru 2141301849, ze dne 28.08.2013 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, územní pracoviště Hodonín, 
který nabyl  právní moci dne  02.10.2013 a  platebního výměru 4940023044, ze dne  15.06.2017 Všeobecné zdravotní 
pojišťovny  České  republiky,  Územní  pracoviště  Brno-město,  který  nabyl  právní  moci  dne  19.07.2017 a  platebního 
výměru 2840031892, ze dne  15.06.2017 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Územní pracoviště Brno-
město, který nabyl právní moci dne 19.07.2017 a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský 
kraj a Kraj Vysočina
se sídlem Benešova 10, Brno, PSČ: 659 14, IČ: 41197518

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Andrea Charvátová
bytem Husova 165/5, Brno, PSČ: 602 00, dat.nar.: 01.03.1980

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 98.939,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
penále ve výši 65.476,- 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, ve výši 7.865,- Kč, (081 EX 30560/13), oprávněný Český inkasní kapitál, a.s.

- 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  28.11.2013,  a  pohledávka  představující  odměnu  soudního  exekutora  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 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. 83 doručena dne 11.05.2018.

2/ Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad v Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, 
ve výši 7.865,- Kč, (124 EX 2574/17), oprávněný E.ON Energie, a.s.

- bude-li  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.“) uspokojena pohledávka oprávněného z 
přerušené exekuce sp.  zn.  124 EX 2574/17, soudní  exekutor  žádá,  aby  pohledávka představující  náhradu 
hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 
písm. c) OSŘ do třetí skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 17.3.2017, kdy byl soudnímu  
exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 3.000,- 
Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle  
data zahájení řízení (přerušené exekuce).

- nebude-li  z  rozdělované  podstaty  uspokojena  pohledávka  oprávněného  z  přerušené  exekuce,  nechť  je 
pohledávka soudní exekutor ve výši 6.500,- Kč + DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ 
do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do dražebního jednání.

Přihláška č.l. 90 doručena dne 31.05.2018.



3/  Český  inkasní  kapitál,  a.s.,  se  sídlem:  Praha  1,  Václavské  nám.  808/66,  PSČ  110  00,  IČ:  27646751,  právně 
zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem, ve výši 207.137,08 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního 
návrhu (081 EX 30560/13) - dne 28.11.2013, 4. skupina

Přihláška č.l. 93 doručena dne 06.06.2018.

4/  E.ON Energie, a.s., IČO: 26078201, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, zastoupen: 
Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, ve výši 19.329,- Kč s přísl.,  rozhodné datum doručení exekučního návrhu (124 EX 
2574/17) – dne 17.03.207, 4. skupina

Přihláška č.l. 105 doručena dne 06.06.2018.

5/  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, v celkové výši 163.415,- Kč

- ve výši 57.079,- Kč, pohledávka oprávněného, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 21.11.2013, 
4. skupina

- ve výši 40.860, - Kč, pohledávka oprávněného, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 21.11.2013, 
4. skupina

- ve výši 50.606,- Kč, pohledávka oprávněného, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 21.11.2013, 
4. skupina

- ve výši 14.870,- Kč, pohledávka oprávněného, rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 21.11.2013, 
4. skupina

Přihláška č.l. 109 doručena dne 12.06.2018.

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 19.06.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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