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Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem Plzeň - sever  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. NZ 3674/2016, N 3199/2016 ze dne 26.09.2016 vydaného 
Mgr. Veronikou Divišovou, notářskou kandidátkou JUDr. Heleny Divišové, notářky v Hradci Králové, který nabyl právní 
moci dne  a notářského zápisu NZ 3807/2016, N 3199/2016, ze dne 30.09.2016 Mgr. Barbory Soukupové Hudečkové, 
notářské  kandidátky  JUDr.  Heleny  Divišové,  který  nabyl  právní  moci  dne   a  je  vykonatelný    ve  věci  uspokojení 
pohledávky

oprávněného: Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem Radlická 150/333, Praha 5, PSČ: 150 57, IČ: 00001350,
práv. zast. advokátem Mgr. Marek Lošan, advokát, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha, PSČ: 
110 00, IČ: 69258121

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1
. 
Smola Consulting s.r.o.se sídlem Na Zámecké 1518/9, Praha-Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 24696285

2
. 
Oldřich Smola, Mgr. 

bytem Nečtiny č.p. 82, Nečtiny, PSČ: 331 62, dat.nar.: 05.03.1961 

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 220.352,87 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky ve výši 6% ročně z částky 220.352,87 Kč ode dne 26.09.2016 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 220.352,87 Kč ode dne 12.10.2016 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 6.522,- Kč ode dne 11.10.2016 do zaplacení,
smluvní pokuta ve výši 12.385,71 Kč
nákladů soudního řízení ve výši 6.522,- 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/ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha, IČ: 47114304, 
ve výši 34.592,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení přihlášky – dne 01.10.2018, 6. skupina – PŘIHLÁŠENO ZA POV. 
1/ - Smola Consulting s.r.o.

Přihláška č.l. 62 doručena dne 01.10.2018.

2/  Wara Consulting a.s., IČ: 06254560, se sídlem Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 22682, právně zastoupen: Mgr. Šimona Mašková, advokátka, ve 
výši 729.395,- Kč s přísl., rozhodné datum doručení exekučního návrhu – dne 12.01.2018

Přihláška č.l. 63 doručena dne 10.10.2018.

3/ Pražská správa sociálního zabezpečení, se sídlem Olšanská 54/3, Praha 3,130 00, Hlavní město Praha,  ve výši 
6.403,-  Kč,  rozhodné datum doručení přihlášky – dne 22.10.2018, 6.  skupina – PŘIHLÁŠENO ZA POV. 1/ -  Smola 
Consulting s.r.o.

Přihláška č.l. 73 doručena dne 22.10.2018.

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 23.10.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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