
Č.j.: 137Ex 3848/17-97
Ev.č. opr.1113860

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Opavě  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j. 38 C 150/2015-33 ze dne 10.11.2015 vydaného Okresním soudem 
v Opavě, který nabyl právní moci dne 13.01.2016 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:

Alena Vaculová
bytem Horní Náměstí 382/69, Opava, PSČ: 746 01, dat.nar.: 24.11.1963, IČ: 47203790
za účasti: Rostislav Pavelek
bytem Ratibořská 1444/55, Opava, PSČ: 747 05, dat. nar.: 26.02.1958

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 167.888,41 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky ve výši 7.581,65 Kč,
úroky ve výši 21.9% ročně z částky 168.806,24 Kč ode dne 23.03.2015 do 08.07.2015,
úroky ve výši 21.9% ročně z částky 167.888,41 Kč ode dne 09.07.2015 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 168.806,24 Kč ode dne 02.04.2015 do 08.07.2015,
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 167.888,41 Kč ode dne 09.07.2015 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 6.766,- 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. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, Nám. Míru 53/59, 568 02 Svitavy, ve výši 6.655,- Kč,  
oprávněný AB 4 B.V., 111 EX 2701/17

- 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,  v  plné  výši  uspokojena  i  pohledávka 
oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby jeho pohledávka ve výši 3.500,- Kč + DPH, tj. 
4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena do čtvrté skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. 
d) o.s.ř. s tím, že rozhodným dnem pro určení pořadí je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční  
návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den  27.07.2017, a pohledávka ve výši 2.000,- Kč + DPH, tj. 
2.420,- Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena do osmé skupiny dle ust. § 337c odst. 1 
písm. f) o.s.ř.

- v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné 
výši, soudní exekutor žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena do osmé skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. f) 
o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky.

Přihláška č.l. 53 doručena dne 14.08.2018.

2/  I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 13617, právně zastoupen: JUDr. Petr Mašek, advokát, ve výši 18.240,37 Kč 
s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 Ex 20813/17) – dne 28.04.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 56 doručena dne 29.08.2018.

3/  Usaha a.s., IČ: 04165047, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského  soudu  v  Praze,  odd.  B,  vložka  20682,  právně  zastoupen:  Mgr.  Šimona  Mašková,  advokátka,  ve  výši 
233.194,13 Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 Ex 48580/16) – dne 12.12.2016, 4. skupina

Přihláška č.l. 62 doručena dne 29.08.2018.

4/  I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 13617,  právně zastoupen: JUDr. Petr Mašek, advokát, ve výši 4.414,20 Kč 
s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 EX 43843/16) – dne 11.11.2016, 4. skupina

Přihláška č.l. 68 doručena dne 30.08.2018.



5/ /  I-Xon a.s., IČ: 28218761, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 13617, právně zastoupen: JUDr. Petr Mašek, advokát, ve výši 10.380,96 Kč 
s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu (203 EX 18010/16) – dne 25.05.2016, 4. skupina

Přihláška č.l. 75 doručena dne 30.08.2018.

6/ AB 4 B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, registrační číslo: 341 
86 049, zastoupen: Mgr. Romanem Pospiechem, LL. M., advokátem, ve výši 15.654,83 Kč s přísl., rozhodné datum 
doručení exekučního návrhu – dne 21.08.2017, 4. skupina

Přihláška č.l. 84 doručena dne 11.09.2018.

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 18.09.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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