
Č.j.: 137Ex 12818/13-471
Ev.č. opr.SME

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem v Pelhřimově  vedením 
exekuce na základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. NZ 635/2012, N 669/2012 ze dne 22.03.2012 vydaného 
Mgr. Markéta Kucejová, notářská kandidátka JUDr. Heleny Divišové, který nabyl právní moci dne  a je vykonatelný   ve 
věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Československá obchodní banka, a. s.
se sídlem Radlická 333/150, 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
. 
Jindřich Müller, s.r.o. v likvidacise sídlem Želiv č.p. 200, Želiv, PSČ: 394 44, IČ: 25170180

2
. 
Jindřich Müller 

bytem Želiv č.p. 200, Želiv, PSČ: 394 44, dat.nar.: 21.08.1964 

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 107.177,70 Kč, a jejího příslušenství, tj. 
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 800.000,- Kč ode dne 23.03.2012 do 15.05.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 799.933,33 Kč ode dne 16.05.2012 do 26.06.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 778.837,52 Kč ode dne 27.06.2012 do 10.08.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 748.437,52 Kč ode dne 11.08.2012 do 07.09.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 731.688,79 Kč ode dne 08.09.2012 do 11.10.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 716.588,79 Kč ode dne 12.10.2012 do 12.11.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 701.488,79 Kč ode dne 13.11.2012 do 14.12.2012,
úroky ve výši 10.25% ročně z částky 671.688,79 Kč ode dne 15.12.2012 do zaplacení,
úroky z prodl. ve výši 9.221,56 Kč,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 800.000,- Kč ode dne 18.04.2012 do 15.05.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 799.933,33 Kč ode dne 16.05.2012 do 26.06.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 778.837,52 Kč ode dne 27.06.2012 do 10.08.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 748.437,52 Kč ode dne 11.08.2012 do 07.09.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 731.688,79 Kč ode dne 08.09.2012 do 11.10.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 716.588,79 Kč ode dne 12.10.2012 do 12.11.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 701.488,79 Kč ode dne 13.11.2012 do 14.12.2012,
úroky z prodl. ve výši 20% ročně z částky 671.688,79 Kč ode dne 15.12.2012 do zaplacení
 
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/ Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Pelhřimově, se sídlem Pelhřimov, Příkopy 1754, PSČ: 393 01, 
ve výši 853673.72, 6. skupina. Přihláška přihlášena za povinným 1/, k přihlášce nebude přihlíženo.

Přihláška č.l.  280, č.l.  287, č.l.  294, č.l.  301, č.l.  308 doručena dne 20.03.2015, aktualizace  č.l.  453 doručena dne 
05.03.2019.

2/  Všeobecná zdravotní  pojišťovna České republiky,  se  sídlem Praha 3,  Orlická 4/2020,  PSČ:  130 00,  Regionální 
pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, ve výši 127.028,- Kč, 6. skupina. Přihláška přihlášena za 
povinným 1/, k přihlášce nebude přihlíženo.

Přihláška č.l. 328 doručena dne 20.03.2015.

3/ Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov, Pražská 2462, 393 01 Pelhřimov, ve výši 118.282,- Kč, 6. skupina.  
Přihláška přihlášena za povinným 1/, k přihlášce nebude přihlíženo.

Přihláška č.l. 451 doručena dne 04.03.2019.

4/ 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 částce 15.420,48 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu (050 EX 2334/17) – dne 29.09.2017, 4. 
skupina 

- v částce  10.764,- Kč, rozhodné  datum doručení exekučního návrhu (050 EX 2334/17) – dne 29.09.2017, 4. 
skupina 

Přihláška č.l. 458 doručena dne 13.03.2019.

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 02.04.2019

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor
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