
 
 

Č.j.: 137Ex 20460/17-103 
Ev.č. opr.MIZAP/2/2732 

 
 
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Teplicích  vedením  
exekuce na základě exekučního titulu - elektronického platebního rozkazu č.j. EPR 132607/2017 - 5 ze dne 10.07.2017 
vydaného Okresním soudem v Teplicích, který nabyl právní moci dne 24.08.2017 a je vykonatelný   ve věci uspokojení 
pohledávky 
 
oprávněného: InvestCapital LTD, číslo registrace: C 62911 

se sídlem Triq Sant Andrija SGN 1612, San Gwann, IČ: 00000000, 
práv. zast. advokátem JUDr. Jiří Šmída, advokát, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, Hradec 
Králové, PSČ: 500 03, IČ: 71457895 

 (dále pouze oprávněný) 

proti 
povinnému: 

1. Zbyněk Rulf 

bytem Řetenická 138/2, Újezdeček, PSČ: 415 01, dat.nar.: 30.05.1990 

 (dále pouze povinný) 
 
v částce, která se skládá z: 
pohledávky ve výši 4.000,- Kč, a jejího příslušenství, tj.  
úroky ve výši 900,- Kč, 
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 4.000,- Kč ode dne 30.11.2016 do zaplacení 
nákladů soudního řízení ve výši 1.368,- Kč,  ostatní ve výši 3.042,- Kč 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. Aleš Bayer, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Praha 2, Kateřinská 13, PSČ: 120 00, ve 

výši 6.655,- Kč (002 Ex 305/17, opr. ELIMON a.s.), rozhodné datum 13.02.2018 – doručení přihlášky, 8.skupina.  
Přihláška č.l. 22 doručena dne 13.02.2018. 
2) ELIMON a.s., IČ: 27163962, se sídlem Praha 1, Jungmannova 31/23, PSČ: 110 00, zast. Mgr. Patrikem Jizerou, 

advokátem, ve výši 53.233,- Kč, rozhodné datum 02.03.2018 – doručení přihlášky, 8.skupina (chtějí 4.skupinu, ale rozh. 
datum není uvedeno).  
Přihláška č.l.26  doručena dne 02.03.2018, doplnění č.l. 61 dne 17.08.2018. 
3) JUDr. Vratislav Pospíšil, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 2, PSČ: 400 01, ve výši 7.865,- Kč (0136 EX 4466/15, opr. Statutární město Teplice), rozhodné datum 
18.07.2018 – doručení přihlášky, 8.skupina.  
Přihláška č.l. 46 doručena dne 18.07.2018. 
4) Finanční úřad pro Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 39/61, PSČ: 400 21, Územní 
pracoviště v Teplicích, se sídlem Teplice, Dlouhá 143/42, PSČ: 415 01, ve výši 4.236,- Kč, rozhodné datum 

19.07.2018 – doručení přihlášky, 6.skupina.  
Přihláška č.l. 49 doručena dne 19.07.2018. 
5) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, PSČ: 750 02, 

ve výši 6.958,- Kč (203 Ex 09148/18, opr. Českomoravská stavební spořitelna, a. s.), rozhodné datum 09.08.2018 – 
doručení přihlášky, 8.skupina.  
Přihláška č.l. 52 doručena dne 09.08.2018. 
6) Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ: 100 00, 

zast. Mgr. Markem Lošanem, advokátem, ve výši 2.661.756,08 Kč, rozhodné datum 20.03.2015 – vznik zástavního 
práva, 4.skupina.  
Přihláška č.l. 75 doručena dne 06.09.2018. 
 
 

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 (§ 
336b odst. 4, písm. b) o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 e.ř.).. 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 (§ 336f odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 e.ř.). 
 
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. ve 
spojení s § 52 odst. 1 a 2 e.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně. Nebude-li přihláška pohledávky poté 
odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách 
rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k 



rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se 
nepřihlíží. 
 
V Brně dne 07.02.2019 
 

JUDr. Petr Kocián 
soudní exekutor 

 
 

 


