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Ev.č. opr.1321803933

Soudní exekutor  JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený  Okresním soudem v Havlíčkově Brodě 
vedením   exekuce na základě exekučního titulu -  elektronického platebního rozkazu č.j.  EPR 101231/2014-8 ze dne 
02.06.2014 vydaného Okresním soudem v Havlíčkově Brodě, který nabyl právní moci dne 20.06.2014 a je vykonatelný 
ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: IFIS investiční fond, a.s.
se sídlem Vodičkova 791/41, Praha, PSČ: 110 00, IČ: 24316717,
práv. zast. advokátem Mgr. Marek Indra, advokát, se sídlem Čechyňská 361/16, Brno, PSČ: 602 
00, IČ: 66244757

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Miloslav Buchal
bytem Želivská č.p. 960, Ledeč nad Sázavou, PSČ: 584 01, dat.nar.: 27.01.1960, IČ: 15787206

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 87.521,- Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky z prodl. ve výši 7.05% ročně z částky 87.521,- Kč ode dne 04.01.2013 do zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 10.494,85 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/  Město Světlá nad Sázavou,  IČO 00268321, se sídlem Světlá nad Sázavou,  náměstí  Trčků z Lípy čp.  18,  práv.  
zástupce  JUDr. Lubomír Málek, advokát, ve výši 4.452,- Kč, rozhodné datum zahájení exekuce – dne 29.05.2017, 4.  
skupina

Přihláška č.l. 72 doručena dne 04.10.2018.

2/  COAL s.r.o.,  IČ:  64256472,  se  sídlem:  Sázavská  97,  584  01  Ledeč  nad  Sázavou,  právní  zástupce:  Mgr.  Iveta 
Brodilová, advokátka, ve výši 8.852,- Kč s přísl., rozhodné datum zahájení exekuce (203 Ex 06997/18) - dne 12.02.2018, 
4. skupina

Přihláška č.l. 78 doručena dne 05.10.2018.

3/ Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě, Štáflova 2003, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD, 
ve výši 230,- Kč, rozhodné datum doručení přihlášky – 09.10.2018, 6. skupina

Přihláška č.l. 82 doručena dne 09.10.2018.

4/ Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu v Přerově, Komenského 38, 75002 Přerov, ve 
výši 6.655,- Kč

- soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině 
dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného 12.2.2018. 

- přihlásí-li  si  oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst.  1 zákona č.  119/2001 Sb., žádá soudní 
exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši  4 
235,-Kč  včetně  DPH)  v  pořadí  přihlášky  oprávněného,  tj.  ke  dni  dojití  exekučního  návrhu  na  exekučnímu 
soudu/soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2 420,- Kč včetně DPH ve VI./VII 
skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka 
soudního  exekutora  na  hotových  výdajích  zařazena  do  III.  skupiny  (respektive  IV.  skupině  dle  novely  č. 
291/2017 Sb.)  nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII.  
skupině (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky.

Přihláška č.l. 85 doručena dne 10.10.2018.

5/  Tlapnet s.r.o.,  IČ: 27174824, se sidlem U Schodů 122/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, právně zast.: Mgr. Josefem 
Žďarskym,  advokátem,  ve  výši  8.970,-  Kč  s přísl.,  rozhodné  datum  zahájení  exekuce  (192  EX  335/18-10)  –  dne 
05.09.2018, 4. skupina



Přihláška č.l. 92 doručena dne 24.10.2018.                                      

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 25.10.2018

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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